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Warszawa, dnia 2019 -07- 1 Z

Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nl'eograniczonego na:
,,Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
ul. Przebudowg drogi w zakresie o5wietlenia drogowego na ulicy kruczkowskiego;
Budowg stacji ladowania pojazdriw na ulicy Kruczko#skiego - czgsd i;
2. Przebudowg drogi w zakresie o5wietlenia drogowego na ulicy Siawki - czgs(.2;
3. Przebudowg drogi w zakresie oswieflenia drogowego na ulicy
Podczasryriskiego - czg56 3."
- Nr ZDNlNNItDZPt3itpNt3tflg - czgs(, I i 3,
nieograniczonego.

prowadzonego w trybie przetargu

Miasto Stoleczne Warszawa - Zziiaad, Dr6g Miejskich, na podstawie art.92 ust. I pkt I
ustawy z dnia29 stycznia2}}4 r. Praqrc'zam6wieii p,itti"^y.h (Dz.lJ. z20lg r. poz. 19g6 z
po1n. zm.) informuje, Ze w/w postgpowanie zostalo rozstrrygnigte.

w czeSci 1: ,l

Wybrano ofertg Wykonawcy Fp_serwis S.A., ul. Stawki 40, 0l-040 Warszawa, kt6ry
zaproponowal ceng ofertow4 brutto: l'448 346,93'zl, orda zadeklarowal okres gwarancji
7 lat.

oferta najkorzystniejsza w ocenie kryteri6w oqeny ofar, i ich znaczenia oraz spelniajEca
warunki udzialu w postgpowaniu postawi one przezZamawiaj4cego.

Prosimy o zgloszenie si w terminie nie kr6tszym niZ 5 dniod dnia przeslania zawiadomie iejszej oferty, lecz nie polniej ni|przed uplywem terminu zwiqz 169 Miejskich, ul. Chmielna 120,
M.M.22l 55-89-16t, z,z,p-(1.jzdn.1-l11u.p,t I

Nr
oferty

Firma (nazwa) oraz adres'
Wykonawcy

Kryteriurm -
,rbena ofertowa
brutto" 607o

Kryterium -
,rokres

gwarancji" 40oA

Suma
punktriw

I

Przedsigbiorstwo
Produkcyj no-Uslugowo-
Handlowe,,PODKOWA" .

SP. J. Boguszewscy
Perkowscy
ul. Staniewicka 1

03-310 Warszawa

40 74,69

2
FB Serwis S.A.
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa

60 40 100

34,69,.



00-801 Warszawa, Kancelaria, w celu podpisania umowy. Zamawiaj4cy przypomina
r6wnoczeSnie o obowi4zku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

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

w czeSci 3:

Wybrano ofertg Wykonawcy FB Serwis S:A:; ul.i,stawki 40, 01-040 Warszawa, kt6ry
zaproponowal ceng ofertow4 brutto: '698586,42'zl, o,raz zadeklarowal okres gro"""rr"ji
7 lat.

Oferta najkorzystniejsza w ocenie kryteri6w oceny ofert i ich znaczenia oraz spelniaj4ca
warunki udzialu w postgpowaniu postaw ione przez zamawiaiqcego.

Otrzymuj4:
Wykonawcy bior4cy udzial w postgpowaniu.

i':rt

Nr
oferty

Firma (narwa) oraz adres
Wykonawcy

Kryterium -
,,Cena ofertowa

brutto" 60%o

Kryterium -
,rokres

gwarancji"
400h

Suma
punktriw

I
ELES.BUD
Ewa Konopka-Strusif ska

05-230 Kobylka
40 73,41

2
FB Serwis S.A. . ,l

ul. Stawki 40
01-040 Warszawa

60 40 100

3
JIMMY Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Klobucka l3
02-699 Warszawa

43,26 , 40 83,26
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