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D oty czy : p o stgpowan ia pr ow adzone go w tryb i e pr zetar gu ni e o grani czo ne g o na :

,,Budowa sygnalizacj i Swietlnej na skrzyZowaniu :

CzgSd 1. ul. J. Pawla II - ul. Cieplarniana w Dzielnicy Wesola
CzgS(,2. ul. Drewny - ul. PrzyczfiNkowa" Nr postgpowaniaZDMNM/DZP|T6/PN|65/I9
Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt I ustawy

z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zam6wieh publicznych (Dz.U. 22018 r. poz. 1986 zp62n. zm.)

zawiadamia, 2e postgpowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,oBudowa
sygnalizacji Swietlnej na skrzyZowaniu: CzgS(,1. ul. J. Pawla II - ul. Cieplarniana w Dzielnicy

$,lesola, CzgS( 2. ul. Drewny - ul. Przyczfilkowa" zostalo rozstrzygnigte.
',', Zamawiajqcy dokonal wyboru oferty zlohonej przez AWE Sp. z o.o. Sp.k., ul. Rakowiecka
Lid,tl,02-521Warszawa, kt6ra zaproponowala ceng ofertow4 brutto dla czgsci lz 470 437167

zl, dla czgsci 2z 2 078 303,55 zl oraz zadeklarowala 96 miesigcy gwarancji na wykonane
roboty.

Oferta najkorzystni€1sza w ocenie kryteri6w oceny ofert i ich znaczenia oraz spelniaj4ca
warunki udzialu w postgpowaniu postawione przez Zanawiajqcego.

Nazwa (firma) iadres
wykonawcy

Cena ofeftowa
brutto

Punkty
w kryterium: cena
ofeftowa brutto
60 o/o

Punkty w
kryterium:

gwarancja na
wykonane

roboty
20o/o

Suma
punkt6w

AWE Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Rakowiecka 43Al7
02-52L Warszawa

Czg56 1

470 437,67 zl 60,00
40,00 100,00

AWE Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Rakowiecka 43Al7
02-521Warszawa

CzefiiZ

2 078 303,55 zl 50,00 40,00 100,00

Volta D.J.
Instalatorstwo
Elektryczne Sp. z o.o.
ul. Leszowa 5a

05-850 Konotooa

Czg56 1

628730,L2 zl
55,22 40 95,22

' Prosimy o zgloszenie sig wybranego Wykonawcy w terminie, nie kr6tszym niz 5 dni od dnia
przeslania zawiadomienia od wyborze najkorzystniejszej oferty lecz, nie p62niej ni?przed uplywem
terminu zwi1zania ofert4, do Zarz7du Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 120, Biuro Obslugi Klienta, w
celu podpisania umowy. Zamawi
zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy przed podpisaniem umow)'. .'

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

zostanie niezwlocznie zarneszczorre na stronie internetowej http://www.zdm.

otrzymuj4: zARz4,li,tnlffilffnsltlcu
Wykonawcy, bior4cy udzial w przedmiotowym postgpowaniu. i /|
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