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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
,,Uruchomienie systemu monitoringu oraz utrzymanie systemu monitoring:u wraz z
przesylem danych z poszczeg6lnych urz1dzefi sterowania ruchem drogowym na 242
skrzy2owaniach m.st. warsz w. m.st. warszawy zgodnie zopz,,

Nr po stgpowani a ZD}II.NTVITDZP t 4 4 tpN/3 8i I 9

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich, na podstawie art.92 ust. 1 pkt I
ustawy z dnia29 stycznia2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. tJ.22018 r. poz. 1986 z
p62n. zm.) informuje, ze w/w postgpowanie zostalo rozstrrygnigte.

wybrano ofertg wykonawcy. Dynniq polind Sp. z o.o., ul. Ekranowa 6,
32-085 Modlniczka, kt6ry zaproponowal ceng ofertow4 brutto: 498 150,00 zl, oraz
zadeklarowal wykonanie dodatkowej wymiany modemriw w ilo5ci - 20 modemr6w.

Oferta najkorzystniejsza w ocenie kryteriirw oceny ofert i ich znaczenia oraz spelniaj4ca
warunki udzialu w po stgpowaniu po staw ionr; pr zez za.nawiai qce go .

Prosimy o zgloszenie sig wybranego Wykonarvcy w terminie nie kr6tszym niz 5 dni
od dnia przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, lecz pie po2niej niz
przed uplywem terminu zwiqzania ofert4, d,o zarzqdt Drog Miejskich, ielna 120,l,rzwu uprJ wv,r Ler,r,lu Lwtqza\La orQrt4, oo LarzEo,l t_rrog MleJsktch, ul
00-801 warszawa, Kancelaria, w celu podpisanla umowy. zamawiai
r6wnocze Snie o obowiqzku wniesieni a zabez.pieczenia nalezyte go wykonania

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborze n korzystniejszej
oferty zostanie niezwlocznie zamieszczone rra s onie internetowejhitp:/,

Otrzymuja:
Wykonawcy bior4cy udzial w postgpowaniu.

Kryferium,rcena
ofertowa brutto"

Firma (nazrva) oraz adres
Wykonawcy

Kryterium
,,deklaracja na

dodatkow4
wymiang

modem6w" 40o

Suma
punktriw

Dynniq Poland Sp. z o.o.
ul. Ekranowa 6
32-085 Modlniczka

M M. 221 55-89-16l', 7t4Qydu._r1:aup_l

przypomina

Nr
oferty

I 60 40 100


