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nieograniczonego na
pn. Modernizacia o5wietlenia ulicznego
zewngtrzne"". Numer PostgPowania

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich, zgodnie z art.92ust. 1 pkt 1 ustawy

z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zam6wiefr publicmych (Dz. IJ. z 2018 r., poz. 1986, z p6Ln. zm.,

dalej ,,ustawaPzp") zawiadamia, 2e postgpowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

pn.,,op.u.o*uni" dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja oSwietlenia ulicznego

* ru*uih programu "SOWA - oSwietlenie zewnqtrzne"",zostslo rozstrzygnigte'

Zamiwiijacy dokonal wyboru oferty zlo2onej przez ELPROJECT POLSKA Sp. z o.o.,

ul. Lopuszariska 32,02-220 Warszawa, cena ofertowa brutto: 306270100 zL

Oferta uznana za najkorzystniejsz4 w kryteriach oceny ofett oruz spelniaj4ca vrymagania

postawione pruez Zamawiaiqcego.

Nazwa/imig i nazwisko
siedziba/miejsce zamieszkania

i adres Wykonawc6w, kt6rzY
zloLryli ofertY

Punkty
w kryterium: cena

ofertowa brutto
60%

Punkty
w kryterium: okres

posiadania
wymaganych

uprawnief
projektanta braniry

elektrycmej (w
latach)
20%

Punkty
w kryterium:

ilo56 wykonanych
przez projektanta

branzy elektryczrej
projekt6w

budowlano-
wykonawczych w
zakresie remontu,

budowy lub
przebudowy
oSwietlenia

ulicmego w mieScie

powyZej 100 000
mieszkafc6w

20%

Suma punkt6w

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

nie dorycry
nie dotycry nie doryczy nie dotyczy

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

29,56 20 20 69,56

NOVA LIGHT Sp. z o.o.

ul.trEkowall
90-562N-6dL

20,89 20 20 60,89

ELPROJECT POLSKA SP. z o.o.

ul. tr-opuszariska 32
02-220 Warszawa

60 20 20 100
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; il , ,,', jednak ni|przedudy*.* terminu nriqzariaofert4, do ZDM,ul. Chmielna 120, w celu podpisania

, umowy.

:; .,', Zamawiaj4cy przypomina rdwnoczesnie o obowiqzku wniesienia zabezpieczenia

nale2ytego wykonania-umowy' pned podpisaniem umowy'
zgodnri i *t.92 ust. 2-ustawy pzp nviadomienie o wyborze najkorzys,tniejszej oferty

, zost-iJnirzrvlocznie zamieszczone na stronie internetowej http://www.zdm.waw.pl .

Otrrymuje:
Wykonawcy bior4cy udzial w przedmiotowym postgpowauu

I.{

t

'i

DYBEKTOR
w/z LrilA
Wojciecffartyka

Zastqpca QVrektora
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