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Dot': postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Najemurzqdlzefi drukuj4cych na potrzeby zarzqdi Dr6g Miejskich *rui , serwisem imaterialami eksploataryjnymi do tych urz4dzefi -oraz 
Swiadczenie uslugi serwisu

eksploatacyjno-naprawczego dla posiadanych przez Zamawiaj4cego urz4dzefi, wrnz z
systemem wsp oma gaj gcym zarz4dzanie,
Nr postgpowania ZDMNM/DZY I 5 6 lpN I 50 I tg.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd, Dr6g Miejskich, na podstawie art. 92 ust. I pkt I i 7ustawyzdnia29stycznia2}}4r.prawo zarn6wienpublicznych(Dz.IJ.z20lgr.poz.19g6z
p62n. zm) informuje, 2e w/w postgpowanie zbstalo rozstrzygnigte w czgsci 2r3 i
uniewainione w czgsci l.

CzgSd 1

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich w Warszawie uprzejmie informuje, iz
postgpowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na 

",J,{ajem 
urzqdzeri

drukujqcych na potrzeby Zarzqdu Dr6g Miejskich- wraz z serwisem i materialami
elrsploatacyinymi do tych urzqdzeri oroz iwiadczenie uslugi serwisu el<sploatacyjno-
naprowczego dla posiadanych przez Zamawiajqcego urzqdzeri, wraz z systemem
wspomagajqcym zarzqdzanie" numerze ZDMNM\DZP156|PN1501I9 zostalo uniewaznione
wczgSci l.
Zgodnie z art. 93 ust. I pkt 1 ustawy Prawo zam6wieri publicznych - ,,Zamawiajqcy
uniewaZnia postgpowanie o udzielenie zamfwienia, je2eli nie zlozono iadnej it rb
niepodlegaiqcei odrzuceniu albo nie wptynqt iaden wniosek o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu od wyknnawcy niepodlegajqcego wykluczeniu z zastrze2eniem pkt 2 i 3..
Na powy2sze postgpowanie w czgsci 1 wplyngly dwie oferty, kt6re zostaly odrru"on, przez
Zarnawiaj1cego.

CzgS(,2
zamawiajqcy dokonal wyboru oferty zlozonej przez ABM System Sp. z o.o., ul. Jana
Kazimietza 31 lok. Ul, 0l-248 Warszawa cena ryczaltowa brutto (za I miesi 4c): 568,65 zl
brutto za jedno urz4dzenie.

Oferta vznana za najkoruystniejsz4 w kryteriach oceny ofert i ich znaczenia oraz
spelniaj4ca warunki udzialu w postgpowaniu postawi one przez Zamawiaj4cego.

Nr
oferty

Firma (nazwa\ oraz
adres

Wykonawcy
Kryterium -r,Cena

brutto" 90o/o

Kryterium:
,roferowany czas na
rozpoczgcie serwisu

eksploatacvino -

Suma
punkt6w

fi



naprawczego (nie
dluisry ni2 12 dni
roboczychl"-10"

1

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

77,94 pkt 10,00 pkt 87,94 pkt

3

ABM System Sp.

zo.o.,ul. Jana

Kazimierza 31 lok.
ul,01-248
Warszawa

90,00 pkt 10,00 pkt 100,00 pkt

Prosimy o zgloszenie sig wybranego Wykonawcy, nie wcze5niej niz po uplywie 10 dni

od dnia przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie p6Zniej jednak niZ

przed uplywem terminu zwiqzania ofert4, do Zarzqdu Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 120 w
Warszawie, w celu podpisania umowy. ZarnawiajEcy przypomina r6wnoczeSnie o obowi4zku

wniesienia zabezpieczenianale?ytego wykonania umowy,przedpodpisaniem umowy.

Zgodnie z art.92 ust. 2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej

oferty zostanie niezwNocznie zarieszczone na stronie internetowej http:/iwww.zdm.waw.pl

Cz93(3
Zamatiajqcy dokonal wyboru oferty zlohonej przez FAXPOL Andrzej Iwanowicz

Sp.z o.o., ul. Dzielna 15, 01-029 Warszawa. Suma ryczalit miesigcznego wynosi: 2 742,27

zlbrutto
Oferta vznana za najkorzystniejsz4 w kryteriach oceny ofert i ich znaczenia otaz

spelniaj4ca warunki udzialu w postgpowaniu postawi one przez Zanawiaiqcego.

@niesigwybranejfirmyniep62niejnizprzeduplywemterminu
zwiryaniaofert4, do Zaru4duDr6g Miejskich, ul. Chmielna 120 kancelaria w celu podpisania

umowy. Zatnawiajqcy przypomina r6wnoczesnie o obowi4zku wniesienia zabezpieczenia

naleZytego wykonania umowy.
Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp zawiadomienie o wybo, najkorzystniejszej

ofertyroit*ieniezwloczniezamieszczonenastronieintemetowejhtt{.ll .zdm.waw.pl

Otrzymuje:

Wykonawcy, kt6ry zlozyli ofertg w przedmiotowym postgpowaniu.

ZDMIDZPIAGA. tel.22 55 89 168; zzp@zdn.rvaw.ol

Nr
oferty

Firma (nanna) oraz
adres

Wykonawcy
Kryterium -r,Cena

brutto" 907o

Kryterium:
,rSrybkoS6 wydruku
A4 (stron na minutg

- strmin)"-l0o

Suma
punkt6w

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

90,00 pkt 10,00 pkt 100,00 pkt


