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INFORMACJA 
z otwarcia ofert

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 
z póżn zm.), przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na Najem urządzeń drukujących na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich wraz 
z serwisem i materiałami eksploatacyjnymi do tych urządzeń oraz świadczenie usługi 
serwisu ekspłoatacyjno-naprawczego dla posiadanych przez Zamawiającego urządzeń, 
wraz
ZDM/UM/DZP/56/PN/50/19.

postępowaniazarządzanie,systemem wspomagającym nrz

Otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu odbyło się w dniu 26.08.2019 r.
o godz. 11:00.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia, w wysokości:
Części: 1 070 000,00 zł
Część 2: 440 000,00 zł
Część 3: 240 000,00 zł
Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
Część 1:
Najem urządzeń drukujących na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich wraz z usługą serwisu i 
usługą polegającą na bieżącym dostarczaniu i uzupełnianiu materiałów eksploatacyjnych do 
tych urządzeń w czasie trwania kontraktu.______________ ___________________________

Kryterium: 
„oferowany czas na 
instalację urządzeń 
po zgłoszeniu przez 

Zamawiającego 
zapotrzebowania na 
instalację w ilości 

określonej jako 
minimum w OPZ 
(nie dłuższy niż 12 
dni roboczych).”- 

10%

Firma (nazwa) oraz 
adres

Wykonawcy
Nr Warunki

płatności
Kryterium -„Cena 

brutto” 90%ofert
y

FAXPOL Andrzej 
Iwanowicz 
Sp.z o.o., ul. 
Dzielna 15, 01- 
029 Warszawa

TAK, do 8SUMA A + SUMA B 
ryczałtu miesięcznego 

wynosi:! 661,88 zł brutto

1
dni Zgodnie z

zapisami
SIWZ

roboczych

M

mailto:kancelaria@zdm.waw.pl
http://www.facebook.pl/zdm.warszawa


Ensalta sp. z o.o. 
Ul. Willowa 98, 
32-085 
Modlniczka

SUMA A + SUMA B 
ryczałtu miesięcznego 

wynosi: 1300,56 zł

do 2 dni roboczych Zgodnie z
zapisami
SIWZ

2

Część 2:
Serwis eksploatacyjno - naprawczy 10 urządzeń Canon IR ADV 3330i (termin zakończenia 
gwarancji - 14.12.2019 r.) będących w posiadaniu Zamawiającego.____________________

Kryterium: 
„oferowany czas na 
rozpoczęcie serwisu 

eksploatacyjno - 
naprawczego (nie 
dłuższy niż 12 dni 
roboczych)”-10%

Firma (nazwa) oraz 
adres

Wykonawcy
Nr Kryterium -„Cena 

brutto” 90%
Warunki
płatnościofert

y

FAXPOL Andrzej 
Iwanowicz 
Sp.z o.o., ul. Dzielna 
15, 01-029 Warszawa

Suma ryczałtu 
miesięcznego wynosi: 

656,61 zł brutto

1
Zgodnie z
zapisami
SIWZ

TAK, do 2
dni

roboczych
ABM System Sp. z 
o.o., ul. Jana 
Kazimierza 31 lok. U1, 
01-248 Warszawa

Suma ryczałtu 
miesięcznego wynosi: 
568,65 zł brutto za 
jedno urządzenie 

Dla dziesięciu urządzeń: 
brutto: 5686,50 zł

3
Zgodnie z
zapisami
SIWZ

do 2 dni roboczych

Część 3:
Najem wysoko wydajnego urządzenia drukującego na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich wraz 
z usługą serwisu i usługą polegającą na bieżącym dostarczaniu i uzupełnianiu materiałów 
eksploatacyjnych do urządzenia w czasie trwania kontraktu ___________________ _______

Kryterium: 
„Szybkość wydruku 
A4 (stron na minutę 

- strmin)”-10%

Firma (nazwa) oraz 
adresNr Warunki

płatności
Kryterium -„Cena 

brutto” 90%ofert Wykonawcy
y

FAXPOL Andrzej 
Iwanowicz 
Sp.z o.o., ul. 
Dzielna 15, 01- 
029 Warszawa

Suma ryczałtu 
miesięcznego (suma a + 

1) wynosi: 2 742,27 zł 
brutto

1
Zgodnie z
zapisami
SIWZ

95 stroruna minutę//

DLI DR MłjEJSKiCi7
i

2I
DZP/AGA zzp@zdm.waw.pl

mailto:zzp@zdm.waw.pl

