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Warszawa, dni

Dotyczy! postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,rRemont
elewacj i parteru kamienicy Aleksantl ra Johna.

Nr postgpowania ZDNIINM.TDZP 139 tPN/33/l 9

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzyd Lrr6g Miejskich, na podstawie art.92 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wiefl publicznych (Dz. IJ. z 2018 r. poz.
1986, zp62n. zm.) zawiadarnia, ze ww. postepowanie zostalo rozstrrygnigte.

Zarnawiaj4cy dokonal wyboru oferty, zlolonej przez BTF Marcin Kaniewski, ul.
HoLa 86 lok 410' 00-682 Warszawa. Wykonawca zaproponowal ceng ofertow4 brutto:
584 105,44 zl, zadeklarowal w skladanej ofercie okres gwarancji 120 miesigcy.

Wskazana oferta jest najkorzystniejsza w ocenie kryteri6w oceny ofert i ich
znaczenia oraz sp elni a wym agani a po stawi o n e pr zez Zarnaw raj 4c e go .

W tabeli ponizej zestawienie ofert w wiw postEpowaniu:

Numer
ofert

Nazwa (firma)
i adres

wykonawcy

Kfierium
1 - cena
ofertowa
brutto.
60 pkt.

Okres
gwarancji

30 pkt

Suma
punkt6w

1

ADVER
Tomasz

Dgbski, ul.
Deotymy 43A
m 51,01-441
\ilarszawa

60 pkt 60,00 pkt

2

ART. - REKO
PROJEKT Sp.

z o.o)
REALIZACJE

Sp. k, ul.
Domaniewska
47110,02-672
Warszawa

Nie dotyczy Nie dotyczy
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Prosimy o zgloszenie sig wybranego Wykonawcyrw terminie nie kr6tszym niz 5 dni od
dnia przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystriiejszej oferty, jednak nie p62niej niz
przed uplywem terminu zwiqzaria ofert4, do Zaruqdu Dritg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-
801 Warszawa, Kancelaria, w celu podpisania umowy.

Zamawiaj4cy przypomina r6wnocze5nie o obowi4zku wniesienia zabezpieczenia
naletytego wykonania umowy w rvysokoSci 5"/" zaofcrowanej ceny brutto.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pz.p zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej
oferty zostanie niezwlocznie zamieszczone na stronie internetowej http://www.zdm.waw.pl.

J

BTF Marcin
Kaniewski, ul.
Iloia 86 lok
410,00-682
Warszawa

40 pkt 81,28 pkt

Oh4rmuja:
Wykonawcy bior4cy udzial w postgpowaniu.

1.1. 221 55-89-288, zzpiiJ)zdm.warv.pl

41,28 pkt


