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INFORMAAA
z otwarcia ofert

Miasto Stoteczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich, dzialajqc zgodnie z art.86

ust. 5 ustawy z dnia29 stycznia2004 r. - Prawo zam6wieri publicznych (Dz.U. z2018 r. poz.

1986 r. z p62n. zm.), przekazuje informacje z otwarcia ofert w postgpowaniu o udzielenie

zam6wienia publicznego na: onRemont i naprawa wyeksploatowanych dw6ch urzqdzertr

dfrvigorvych (platform) dla os6b niepelnosprawnych prry kladce dla piesrych nad ul.

Ostrobramsk4 przy ul. Motorowej w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj" Nr postepowania

ZDM/UM/DZP I 43lPN/37/1 9, prowadzonego w trybie przetarg u n ieog ran iczonego.
Otwarcie ofert w przedmiotowym postEpowaniu odbylo sig w dniu 07.06.2019 r.

o godz. 12:00.

Przed otwarciem ofert Zanawiajqcy podal kwotg, jake zamierza przeznaczyl
na sfinansowanie zam6wienia, w wysokoSci brutto tj.: 1 000.000,00 zl.

Ofertg zlo?yli nastgpuj 4cy Wykonawcy :

1. Lift Engineering Wojciech Bigas
ul. Papie2 J.P.II 12 m.16
18-300 Zambr6w
- cena ofertowa brutto: I 685.1000 r00 zl;
- okres gwarancji - 96 miesigcy;
- warunki platnoSci i termin wykonania- zgodnie zzapisami SIWZ.

2. Warszawskie Przedsigbiorstwo Mostowe MOSTY Sp.zo.o.
BUDOWNICTWO Sp6lka Komandytowa
ul. Marywilska 38/40
03-228 Warszawa
- cena ofertowa brutto: 2 352.528,75 zl;
- okres gwarancji - 60 miesigcy ;
- warunki platno6ci i termin wykonania - zgodnie z zapisami SIWZ.

Zamawiaj4cy na otwarciu ofert dokonal otwarcia oferty zlohonej przez Liftprojekt Iniynieria
DZwigowa Pawel Rafalik, Kalinowo 86, 07-300 Ostr6w Mazowiecka. Koperta zostala
opisana prawidlowo z powolaniem sig nanazw7 i nr postgpowania, zawyjqtkiemzdaria'.
Bylo:
,,Nie otwierclprzeddniem 07.06.20198 r. do godz. 11:30"



Powinno by6:

,,Nie otwidiad przeddniem 07.06.20198 r. do sodz' 12:00"

W powyZszy spos6b opisanej kopercie zostala zfolona oferta dotyczqca nastgpuj4cego

postgpowania:

n,Remont i naprawa wyeksploatowanych dw6ch urz4dzefi diwigowych (platform) dla

os6b niepelnosprawny.L p.ry kladce nad ul. Ostrobramsk4 pr6y C'H'.Promenada w

systemie^,,"op"o1.t toji rvybudui" Nr postgpowania ZDTWUM/DZP1411PN139119,

DZP lM.S.l zp@zdm.waw.pl


