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INFORMACJA
z otwarcia ofert

Miasto stoleczne warszawa - zarzqd Dr6g Miejskich, dzialaiqc zgodnie z art' 86 ust' 5

ustawy z dnia29 stycznia2004 r. - Prawo ,um6*itti publicznych (Dz. IJ.220t8 r. poz' 1986

zp6i'nzm.),przekazuje inform acje zotwarcia ofert w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia

publicznego na ,,Pizeprowadzenie badarfi parkingowych wrilz z kompleksowym

op.".o*uoiem niezbgdnych zmian w organizacji ruchu, na potrzeby wprowadzenia

Sire$ platnego parkowania Niestze2onego na obszarze Dzielnic Wola i Praga-P6lnoc

m.st. WarszawY"

Nr postgpowania ZDMiIUI'ITDZP I 48 tPN | 42 I 19

Otwarcie ofert w przedmiotowym postgpowaniu odbylo sig w dniu 15'05 '20t9 r'

o godz.11:00.

Przed otwarciem ofert ZamawiajEcy podal kwotg, jak4 zattietza ptzeznaczy|

na sfinansowanie zam6wienia, w wysokoSci:

CzgS( 1: 191 645,9L zl brutto

CzgS(,2: 108 354,09 zl brutto

Oferty zlozyli nastqpuj 4cy Wykonawcy :

Czg36,1: Przeprowadzenie badaf parkingowych wraz z kompleksowym opracowaniem

niezbgdnych zmian w organizacji ruchu, na potueby wprowadzenia Streff Platnego

Parkowania Niestrze2onego na obszarze Dzielnicy Wola m'st' Warszawy

Nr
oferty

Firma (nazwa)
oraz adres

Wykonawcy

Kryterium -

,rCena
brutto" 607o

Kryterium - r,deklaracja w
skladanej ofercie

opracowania i Prowadzenia
harmonogramu z

wizualizacj q"'20"/o

Kryterium -
,rdeklaracja
w skladanej

ofercie,
wykonania
dodatkowyc
h (tj. ponad

5

wymaganyc
h w OPZ)

wizualizacji
wybranych

przez
Zamawiajqc

eso

Termin
wykon./
Warunk

I
platnoSc

I



odcink6w
dr6gz

obszaru
opracowania

"-20"h

I
LPW Sp.z o.o.
ul.Zeliwna
38,40-599
Katowice 479 700.00 zl

Deklaracj a opracowania i
prowadzenia harmono gramu

zwizualizacj4, przez
pr zeglqdarkg internetow4, w

oprogramowaniu do
zarzadzaria proj ektami

Deklaracja
wykonania
wizualizacji
dodatkowych
10 odcink6w
dr6e

Zgodnie
z
zapisami
SIWZ

CzgS(,2: Przeprowadzenie badarfi parkingowych wraz z kompleksowym opracowaniem

niezbgdnych imian w organizacji ruchu, na potrzeby wprowadzenia Strefy Platnego
parkowania Niestrze2onego na obszarze Dzielnicy Praga-P6lnoc m.st. Warszawy

Nr
oferty

Firma (nanva)
oraz adres

Wykonawcy

Kryterium -
,rCena

brutto" 607o

Kryterium -
,,deklaracja w

skladanej ofercie
opracowania i
prowadzenia

harmonogramu z
wizualizacj 4"-20o/o

Kryterium -

,,deklaracja w
skladanej

ofercie,
wykonania

dodatkowych
(tj. ponad 5

wymaganych w
oPZ)

wizualizacji
wybranych

przez
Zamawiaj4cego
odcink6w dr6g

z obszaru
opracowaniatt-

200

Termin
wykon./
Warunki
platnoSci

2

Infra- Centrum
Doradztwa sp.z o.o.,

ul. Domaniewska
471t0,02-672
Warszawa 178 350.00 zl

Deklaracja
opracowania i
prowadzenia

harmonogratriJ z
vuizualizailE, przez

przegl4darkg
internetow4, w

oprogramowaniu do
zaruadzaria
proiekrami

Deklaracja
wykonania
wizualizacji
dodatkowych 10

odcink6w dr6g

Zgodnie z
zapisami
SIWZ

3.
Konsorcjum firm:
IDOM In2ynieria,
Architektura i

694 950.00 zN

Deklaracja
opracowania i
prowadzenia

Deklaracja
wvkonania

Zgodnie z
zaoisami



Doradztwo, ul.
Slgzna 104,lok. l,
53-l I I Wroclaw
Sp.z o.o.-Lider
Arcadis sp.z o.o.,
al. Jerozolimskie
142B,,02-305
Warszawa - Partner

harmonogramu z
wizvliz.acj+ pflez

przegl4darkg
intemetowq w

oprogramowaniu do
z.aryadz,anta
projektami

wizualizacji
doda&owych l0
odcink6w dr6g

SIWZ

DZP I r'rG. zzp@zdm.waw.Pl


