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INFORMACJA
z otwarcia ofert

Miasto Stoleczne Warszawa - Zaru4d Drrig Miejskich. dzialaj4c zgodnie z art' 86 ust. 5

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U . z L0l8 r. poz' 1 986

z p6in. zm.), przekazuje informacje z otwarcia ofert w postgpowaniu o udzielenie

zam6wieniu 
.prtli"rn.go 

prowadzonego w trybir: przetargu nieograniczonego ff
ZDMruM DZpl65tPN/47l19 na: ,,Opnacowanie dokumentacji projektowej dla zadania

pn. Przebudowa punkt6w dystrybucyjnych OS do pasa drogowego"'

Otwareie ofert w przedmiotowym postgpowanlu odbylo sig w dniu 18.07.2019 t.

o godz. l0:30.
przed otwarciem ofert Zamawiaj1cy podal kwotg, jak4 zamierza przeznaczy(,

na sfrnansowanie zam6wienia, w wysokoSci 200 000'00 zl brutto w tym:

Oferty zloZylinastgpuj 4cy Wykonawcy :

Oferta nr 1:

ELVIR Wirscy Sp.i, ul. Lebiodowa 13F, 04'674Warszawa

Cena brutto oferty: 198 030,00 zl

POZOSTAI.E KRYTERIA:

1. Ocena o,doSwiadczenia projektanta bqanzy elekttf,rcznej" :

DoSwiadczenie zawodowe
projektanta bran?y

elektrycznej wigksze od 5 i
mniejsze od7lat

DoSwiadczenie zawodowq
projektanta bran2y

elektrycznej r6wne lub
wigkszeodTimniejsze

od 10 lat

DoSwiadczenie zawodowe
projektanta branZy

elektrycznej r6wne lub
wieksze od 10 lat

x
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Liczbq wykonanych
projekt6w r6wna lub

wieksza od 10

Liczba wykonanYch
projekt6w mniejsza lub

r6wna 3

. i ':

2. Ocena ,,ilosci wykonanych przez projektanta branLy elektrycznej projekt6w

budowlano wykonawczych w zakresie remontu, budowy lub przebudowy

oswietlenia ulicznego lub zewngtrznego w miescie powy2ej 100 000 mieszkaric6w" :

Liczba wykonanYch
projekt6w wigksza od 3 i

mnieisza od 10

Termin wykonania zam6wieni a oraz warunki platnoSci zgodne z SIW Z.

Oferta nr 2:

Biuro Projeliit6w Energonet Malocha Sp.j, ul. Kacznrarskiego 58N77;02-679 Warszawa

Cena brutto ofertY: ll9 775,p0 zl

POZOSTAtr,E KRYTERIA:

3.Ocena,,doSwiadczeniaprojektantabraniyelektrycznei":

I-\czba nykonanYch
projekt6w wigksza od 3 i

mnielsza od 10

Termin wykonania zam6wieni a oraz warunki plhtnbsci z godne SIWZ.

rL

4. Ocena o,ilosci wykonanych przez projektanta braniy elektrycznej projekt6w

budowlano *yt ottu*.zyc; W' zakresie remontu, budowy lub przebudowy

oswietleni$r ulicznego lub zewngtrznego w mieScic powyZej 100 000 mieszkaric6w" :

ll

Do6wiadczenie zawodowe
projektanta branZY

elektrycznej wigksze od 5 i

mnieisze od 7 lat

DoSwiadczenie zawodowe
proJeKtanta oranTy

elektrycznej r6wne lub
wigkszeodTimnie,jsze

od 10lat

Do5wiadczenie zawodowe
projektanta brariY

elektrycznej r6wne lub
wieksze od 10 lat

x

LiczbE wykonanYch
projekt6w r6wna lub

Liczba wykonanYch
projekt6w mniejsza lub

r6wna 3
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