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Dot.: postgpowania o udzielenie zarn6wienia publicznego \ ' tr1'bie przetargu

nieograniczonego na: ,,Budowa/Przebudo*u tygtulizacji Swietlnej na skrryZowaniu:

CzgS(l: Budowa sygnalizacji Swietlnej na 6 przejSciach dla piesrych w Al' Komisji

Edukacji NaroOowei Orry ielekiego,leiewskiego' nr 8L, nr' 101, Koriski Jar)

CzgS(2: Przebudowa ul. G6rczew'skiej od ul. Mlynarskiej elo ul' Syreny przebudowa

sygnalizacji Swietlnej.,,

Nr postgpowania ZDMJUNITDZP|,8||PN/691|9 - dotycry czgSci 1 i 2

Miasto Stoleczne warszawa -:{,arzqdDrog,tvtie;skicF n? nodsllwie_ ?rt. 
92 ust. 1 pkt

1 ustawy z dnia29 stycznia 2004 il'rawg zarnOWieir P.,P,blifuny.h (Dz. U' z 2018 r' poz'

1986, z p62n. zm.) zawiadamia, ze \ '$r. postqporvanie zostalo rozstrzygnigte.

Zamawiaj4cy dokonal wybol'., oferty zNo1onei pr3\iz Podkowa Sp. z o.o', ul'

Staniewicka 1, 03-310 Warszawa r\ ykonawca zapropono',r,al ceng ofertow4 brutto dla

czgsci 1: 3286 996,64 zt, dla czgsr:i 2: 905649,00 zl'za.deklarowal w skladanej ofercie

zar6wno dla czgsci 1 jak i 2 okres gwarancji jakoSei -wykonanych rob6t 96 miesigcy

Wskazana oferta ;est "aiiiiirrylslgi";3r" 
*'jeigi#u,kyteriOw oceny ofert i ich

znaczenia oraz sp elni a wym a gani? p o ttl*i 9 
ne pr z, 3z 27,\.n1wi1j +c e eo.

W tabeli ponizej zestawienie ofert [", w/w postgpowaniu:. 
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Podkowa Sp.

o.o., ul.
Staniewicka
03-310
Warszawa

Z
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It 60;0t)

ryterium t
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ofebtowa
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'60 pkt. 
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l.J. 221 5 5 -89 -288, zzp(i,:zdm. warry.pl
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"K.!T,telg$,1,,
,,okres

. gWarencji
'''jakoSbi":r'

q,ykonaqYch

Suma punkt6w



Nie dotyczy

2

VOLTA D.J
Instalatorstwo
Elektryczne
Sp. z o.o. ul.
Leszowa 5,{,
05-850
Konotopa

*,ii'*''.

Nie dotyczy

3

Konsorcjum
firm:Lider:
Traffic Polska
Sp. z o.o. ul.
Strzelecka 5^A,

05-270 Marki,
Partner:
Netservis
Michal Kur,
ul. Rumuriska
4134,05-230
Kobylka
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Numer
ofeft

Nazwa
(firma) i

adres
wykonawcy

Kryhrium 1
,,r:-$iya,:il'
ofertowa
brutto.
9fl, PS,

,,Kryter{uri - .

"t ;okrg#,' gwarancii
jakoSci

wykonanygh
rob6t -c0d/o '

Suma punkt5w

I

Podkowa Sp. z
o.o., ul.
Staniewicka 1,

03-3 1 0
Warszawa

'. t !

6Ct,00 pkt 40,0C pkt 100,00 pkl

2

VENESSA ZS

Sp. o.o., ul.
Farbiarska 33,

02-862
Warszawa

t,: r] ';-.,

47,04 pkt 87,04 pkt

a
J

Konsorcjum
firm: Lider:
Traffic Polska
Sp. z o.o. ul.
Strzelecka 5A,
05-270 Marki,
Partner:
Netservis
Michal Kur,
ul. Rumuriska
4134,05-230
Kobylka

51,7,i,pkt
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91,72 pYJ

prosimy o zgloszenie sig wybibnolo Wykona#e;r $.rterminie nie kr6tszym niZ 5 dni od

dnia przesl aria ziwiadomienia o rvyborze najkorzystniejszej oferty, jednak nie p62niej ni?

przed uptywem terminu zwi4zaniaofert4, do Zarz4duDr6g Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-

801 Warszawa, Kancelaria, w celu podpisania umo.wy. , ,'

l.I. 221 55 -89 -288, zzpl4Dzdm.rvaw pl
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Zgodnie z art. g2 ust. 2:Ir3_$ p-ir"*iA4b goie o wyborze najkorzystniejszej

orerty"oituoi",i";;o;;;;t.#;"J"ffi .,:*,:ji,l.,http:/www,zd{n,waw'p1'
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wniesienia zab ezpieczeni^

nej ceny brutto.

l.J. 22/ 5 5 -89 -288, zloffl)zdm.waw.pl


