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Warszawa, dnia 1 8.07.2019 r"

INFORMACJA
z otwarcia ofert

Miasto stoleczne warszawa - zan4dDr6g Miejskich, dzialajEc zgodnie z art. g6ust. 5 ustawyz dnia29 stycznia2004 r. - Prawo zamowleri puurirrny"r,'(Dz.rJ. z20lg r. poz. 19g6 zpotnzm')' ptzekazuje informacje z otwarcia_"f; .," ;;"ifpor""niu o udzielenie zam6wienia

lilhffi"ana "wykottuni" projekt6w budowlano I Jvtonu*crych os*i.tt"nia przejsd

Nr postgpowania ZDNINMDZV rc6 nN / Sg I tg

otwarcie ofert w przedmiotowym postgpowaniu odbylo sig w dniu 1g.07 .201g r.o godz. I l:00.

Prued otwarciem ofert zamawiai4cy podal kwotg, jak4 zamierza przeznaczycna sfinansowanie zam6wienia, w wysokoscit illo lz,oi illrutto
Oferty zLoLyli nastgpuj4cy Wykonawcy:

Firma (nazw a) oraz idres Cena oferty
brutto

Kryterium: okrei
posiadania
wymaganych
uprawnieri
projektanta
branty
elektrycznej
(zgodnie z pkt
7.2.2.2" SIWZ)

Kryterium: ilod6
wykonanych przez
projektanta branZy
elektrycznej
projekt6w budowlano
- wykonawczych w
zakresie remontu,
budowy lub
przebudowy
oSwietlenia ulicznego
w mieScie powy2ej
r 00 000
mieszkaric6w4 MAT

Ul. Kasztanowa 60
44-330 Jastrzgbie - Zdrdj

162 600,00 zl R6wny lub
wigkszy od 7
a mniejszy od

l0 lat

Liczba
wykonanych

projekt6w r6wna
lub wigksza od

10Eco Energy Poland
Mariusz Staniek
Ul. G6ma 298
43-400 Cieszyn

207 360.00 zl R6wny lub
wigkszy od

l0 lat

Liczba
wykonanych

projekt6w r6wna
lub wigksza od

l0

DZP /M.B dzp@zdm.w aw.pl



ELVIR Wirscy Spl
Ul. Lebiodowa IiF-
|-!{74 Warszawa

R6wny lub
wigks4y od t0

lat

Liczba wykonanych
projekt6w r6wna lub

wigksza od l0ELPROJECT-FbM
Sp. z o.o.
Ul. tr-opuszariska 32
02-220 Warszawa

419 553,00 zl R6wny lub
wigks4u od l0

lat

Liczba wykon.anych
projekt6w r6wna lub

wigksza od l0

Biuro Projekt6w
Energonet Malocha Sp. j.
Ul. Jacka Kaczmarskiigt
58A/77
02-679 Warszawa

279 767,50 A R6wny lub
wigksry od l0

lat
projekt6w r6wna lub

wigksza od l0

Liczba wykonanych

Termin wykonania zam6wieni a orazwarunki platnosci zgodnie z srwZ

DZP /M.B dzp@zdm.w aw.pl


