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D oty czy : po stgpowania prowadzone gd w tryb i e pruetar gt n ieo graniczone go na :

,,Wykonanie analizy geoderyjno-prawnej dofycz4cej ustalenia przebiegu linii
granicznych pasa drogowego drogi publicznej w rozumieniu art. 4 oraz Rozdzialu 4

ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2l)18.2068 -t.j. z p6Ln. zm.) (dalej udp), ze
szczegrflnym uwzglgdnieniem skrzyZowari dr6g w ruzumieniu Rozdzialu 3 udp,
w odniesieniu do granic nieruchomoSci oraz ich stanu prawnego, wytypowanie gruntriw,
kt6rych stan'formalno - prawny wymaga regqlacji, wskazanie trybu takiej regulacji
oraz przygotowanie stosownych projekt6w wniosk6w o uregulowanie tych praw na rzecz
Zarzqda Dr6g Miejskich. ,, - - i

Nr p o stgp ow ania ZDtr4.NI4IDZP I 6 4 lli,N I 56 I 19 czgs 6 3

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich, na podstawie art.92 ust. 1 pkt 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamr.iwiefl publicznl ch (Dz. U . z 2018 r. poz. 1986 z
pohn. zm.) informuje,2e w/w postgpowanie zostalo rozstrzygnigte.

Wybrano ofertg firmy ALTER GEO Rafal Randak Pracownia Geodezyjna w
Klobucku ul. 11 Listopada 4, 42-100 Kiobuck, ktora zaproponowala ceng ofertow4 brutto:
160 000,00 zl, oraz zadeklarowala,,wydlu2enie terminu rgkojmi" - 4lata.

Oferta najkorzystniejsza w ocenie lay.teii6iy gleny,ofert,1 ich znaczenia oraz speiniaj4ca
warunki udz i alu w p o stgp owaniu p o stpw ic,tng .prVe z,ll,41n-aw1 pj 4c e go .

Prosimy o zgloszenie sig wybraqego $/'ykonawQy w oelu podpisania umowy nie p6zniej

ni?przed uplyr,vem terminu zwrqzanra.olert4, do.Z,araqdu Dlrig Miejskich, ul. Chmielna 120,

00-80 1 Warszawa, Kancelaria,.
Zamawiaj1cy przypomina f6,utnoczesnie.'o';obowi4zku wniesienia zabezpieczenia

naleZytego wykonania umowy w wfsiikoSci l0cl" ztofe,ro*tanej ceny brutto.
Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawyi:Pzp zawiarbmienie o wyborze najkorzystniejszej

oferty zostanie niezwlocznie zarrieszczone na stronie internetowej http://www.zdm.waw.pl.
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ALTER GEO Rafal Randak
Pracownia Geodezyjna w
Klobucku, ul. 11 Listopada 4,421,.;
100 Klobuck
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