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Dot. Postgpowanie w trybie przetargu nieograniczonego na

l.Dostawa i montai (wymiana) o5wietlenia przejSd dla piesrych - c2956 1.

2. Dostawa i.monta2 (wymiana) opraw oSwietleniolvych zamontowanych na masztach

o5wietlenioryych ul. Modliriska w !\'arszawie, odcinek od mostu Marii Sklodowskiej Curie
(latarnia 55907) do granic m.st wrrszawy ( latarnia 56011) - cz95(.2.

3. Dostawa i montaZ (wymiana) opraw oSwietleniowych ul. Al. Wasryngtona w Warszawie

- Rondo Wasryngtona - Poniatowskiego - c2956 3.

Nr postgpowania ZDNINIVI|DZP I 49 tPN I 43 | 19 -

Miasto Stoleczne Warszawa - ,Z+lz+dDr6g Miejskich, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt I
ustawy z dnia 29 styczria 2004 r, Playo zam6wief publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z

poLn. zm. ) informuje, 2e w/w postgpowarue zostalo rozstrrygnigte w cz96ci 1,2,3,

Czg56 1

Dostawa i montaZ (wymiana) o5wietlenia przej56 dla pieszych

Firma (nazwa) oraz adfbs

. Wykonawcy ri""

ELES - BUD Ewa KonoPka,l
Strusiriska, ul. Powstalic6w .,o'.
4a12,05-230Kobylka,r.r.;,,;

Kryterium -

,,Cena brutto"
60"/"

. 60,00 pkt

nie sig wybranej .t,ej' .zwiqzania
Dr6g Miejskich, l7A ra umowy'

omina r6wnoczs zku naleZYtego

wykonania umowy.
Zgodrue z art.92 ust. 2 ustawy pzp zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie

nieiwlocznie zamieszczone na stronie internetow.ej'httpJ/WrYrv.zdm'rvalv.pI

100.00 pkt

Wybrano ofertg ELES-BUD Ewa Konopka - Strusiriska ul. Powstaric6w 4a12, 05-230

Kobytka z celq806 455.08 zl brutto, okres gwarancji 84 miesi4ce.

Oferia najkorzystniejsza w ocenie kryteri6w oceny of.ert r rch znaczenia. Wykonawca spelnia

warunki udzialu w

Nr
oferty

Kryterium -

,rokresu
gwarancji"-

40"h

Suma
punkt6w

I 40,00 pkt



CzgS(.2
Dostawa i monta2 (wymiana) ofiyaw o5wietldniowych zamontowanych na masztach
o5wietleniowych ul. Modtiriska w Warszawie, odcitrek od mostu Marii Sklodowskiej Curie
(latarnia 55907) do granic m.st Warszawv ( latarlia 56011)

Wybrano ofertg FBSerwis S.A ul. StCwki .10, 0l-04O Warszawa z cen4 440 000,00 zI brutto,
okresem gwarancji 84 miesi4ce oraz nominaln4 calkowitq moce opraw o6wietleniowych
23880 W.
Oferta najkorzystniejsza w ocenie kryteri6w oceny ofert i ich znaczenia. Wykonawca spelnia
warunki udzialu w postgpowaniu okresl one przez Zamawiaj4cego.

Kryteriurn -
,r(-'ena
brutto" 607"

60,00 pkt

44,i9 pkt

Wykonawca spelnia

Nr
oferty

Firma (nazwa) oraz
adres
Wykonawcy

Kryterium
,,Moc opraw
oSwietleniowych"
20 0h

Suma
punkt6w

3
FBSenvis SA, ul.
Stawki 40,01-040
Warszawa

pkt 20,00 pkt
100,00
pkt

6

Stangl Technik Polska
Sp. z o.o., u-1. Gdyriska
25,58-100 Swidnica

1i.
52,30 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt

92,30 pkt

Prosimy o zgloszenie 
.sig wybranej,.fply ,uk,11i{, *"zeSniej niz po uplywie 5 dni od dnia

przeslania zawiadomienia o wyborze nijkoiz i"jrr"j oferty lecz, nie p6iniej nil przed, uplyrvem

iffi'l}",'l #l'*hJl;.?H"T" lo'3Ji}ff'*fr,:*::';
Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp zawiadgrniell,e, q ,ryybgr4e najkorzystniejszej oferty zostanie

niezwlo cznie zami eszczone na stronie iilernetowej hltp; llWwry. zdm. waw. pl

C2956 3
Dostawa i monta2 (rvymiana) opraw oSwietleniolyych ul; Al. Wasryngtona w Warszawie -
Rondo Wasryngtona - Poniatowskiego.
Wybrano ofertg Wybrano ofertg .F&serwis S.A uli Stawki 40, 0l-040 Warszawa z cen1
551 600,00 zl brutto, okresem glvarancji 84 miesi4ce oraz nominaln4 calkowitq moce
opraw o5wietleniowych 20 209 W. 

(,r,. . (, :.

Firma (narwa) oraz
adres
Wykonawcy

Kryterium
- r,Okres
gwaraneii"
-20.h

FBSerwis SA, ul.
Stawki 40,01-040
'Warszawa

58-100 Swidnica

Nr
oferty

Kryterium
,rMoc opraw
oSwietleniowych"
20 t/"

Suma
punkt6w

3 20,00 pkt 20,00 pkt
100,00
pkt

6 20,00 pkt
84,79,00
pkt

warunki udzialu w postgpowaniu



!l

O wczeSniej niz po uptywie 5 dni od
j oferty lecz, nie p62niej niz przed

ul. Chmielna 720 kancelaria w
ie o obowi4zku wniesienia

oferty

l.J. zzp@zdm.waw.pl

uplywem terminu zti4zania ofertq, dq Z arz4$g
celu podpisania umowy. Zamawiaj4cy" pr
zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy. i


