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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa punkt6w
dystrybucyjnych OS do pasa drogowego"

Nu m er postgpowa niaz ZDN{.IUM.TDZP I 65/PN/5 7/f 9

Miasto Stoleczne Warszawa - ZarzEd Dr6g Miejskich, na podstawie art.92 ust. I pkt I
ustawy z dnia29 stycznia2004 r. Prarvo zam6wieri publiczn.,ch (Dz. U.22018 r. poz. 1986 z
poin.zm.) informuje, ze w/w postgpowanie zostalo rozstrzygnigte.

Wybrano ofertg Wykonawc! Biurd i'Plol"LtOro Energonet Malocha Sp.j,
ul. Kaczmarskiego 58N77;02-679 Warszawd',':ktory'zaproponowal ceng ofertow4 brutto:
147 323,25 zl, oraz zadeklarowal' posiadanie prbjektanta branzy elektrycznej z
doSwiadczeniem r6wnym lub wigkszym niz l0 lat, kt6r1' wykonal 10 lub wigcej projekt6w
budowlano -'wykonawczych w zakresie remontu, budo".,T lub przebudonoy o5wietlenia
ulicznego lub zewngtrznego w mie6c;e powyzej 100 000 mieszkafic6w.

Oferta najkorzystniejsza w ocenie kryteri6w oceny ofert i tch znaczenia oraz spelniaj4ca
warunki udzialu w postgpowaniu postawione przez Zamatviaj4cego.
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Prosimy o zgloszenie sig wybranego Wykonawcy w_terminie nie kr6tszym niz 5 dni
od dnia przeslania zawiadomienia o wy-borze najkorzystniejszej oferty, lecz nie polniej niz
przed uplywem terminu zwiqzania ofert4, do ZarzEdy,Pr6g Miejskich, ul. Chmielna 120,
00-801 Warszawa, Kancelaria, w..belu podpisania un1.owy. Zamawiaj1cy przypomina
r6wnoczeSnie o obowipku wniesietiazabezpieczenia naieZytego wykonania umowy.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp zawiadr-rmienie o wyborze najkorzystniejszej
oferty zostanie niezwlocznie zarniesz,czone na stronie internetowej http://www.zdm.waw.pl.

Otrzymuj4:
Wykonawcy bior4cy udzial w postgpowaniu.
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