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INFORMACJA
z otwarcia ofert

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich, dzialaj 4c zgodnie z art. 86 ust.

5 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r. - Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U- z 2018 r. poz.

1986 z-p6in. zm.), przekazuje informacje z otwarcia ofert w postqpowaniu o udzielenie

zam6wienia publicznego pn. ,,Opracowanie dokumentacii proiektowei dla zadania pn.

Modernizacji oiwietienii ulicznego w ramach programu "SOWA - oiwietlenie

Zewngtrzne;"',, prowadzonego w tiybie przetargu nieograniczonego, nr postqpowania

ZDMNMIDZP I 4 6 IPN I 40 I I 9 .

Otwarcie ofert w przedmiotowym postgpowaniu odbylo sig w dniu 11.06.2019 r.

o godz. l1:00.
Przed otwarciem ofert Zamawiajqcy podal kwotg, jak4 zamierza przeznaczyt

na sfinansowanie zam6wienia, w wysokosci I 200 000,00 zl brutto.

Oferty zlo?yli nastgpuj 4cy Wykonawcy:

Firma (nazwa) oraz adres

Wykonawcy
Cena oferty
brutto

Okres posiadania
wymaganych
uprawnief
projektanta branly
elektrycznej
(w latach)

IloSc wykonaoych przez

projektanta braniry
elektryca:ej projekt6w
budowlano-
wykonawczych w zakresie
remontu, budowy lub
przebudowy oSwietlenia
ulicznego w mieScie
powyzej 100 009
mieszkaflc6w

Termin wykonania/
Warunki platnoSci

ECO ENERGY POLAND
Mariusz Staniek
ul. G6rna 29 B
43-400 Cieszyn

438 999,48 zl r6wny lub wigkszy
od l0lat

r6wna lub wigksza od 10 zgodnie z zapisarn'.

SIWZ

ELVIR Wirscy Sp. j.
ul. Lebiodowa l3F
04-674 Warszawa

621 642,00 zl r6wny lub wigkszy
od I0 lat

r6wna lub wigksza od l0 zgodnie zzapisarni
SIWZ

NOVA LIGHT Sp. z o.o.

ul. L4kowa I I
90-s62L6d2

879 757,50 zl r6wny lub wigkszy
od l0 lat

r6wna lub wigksza od l0 zgodnie z zapisani
SIWZ

ELPROJECT POLSKA
Sp. z o.o.
ul. Lopuszahska 32
02-220 Warszawa

306 270,00 zl r6wny lub wigkszy
od l0 lat

r6wna lub wigksza od l0

I

zgodnie zzapisanti
SIWZ
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