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INFORMACJA
z otwarcia ofert

Miasto Stoleczne Warszawa - ZNzqd Dr6g Miejskich, dzialajEc zgodnie z art. 86 ust. 5
ustawy z dtia29 stycznia2}}4 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U.22019 r. poz. 1843

z poZn zm.), przekazuje informacje z otwarcia ofert w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia

publicznego ,,Wykonanie dzieta t{r postaci przygotou'ania sprawozdania wraz z

oSwiadczeniem o osi4gnigciu wskainik6w rezultatu, kt<ire zostanie opracowane po

przeprowadzeniu crynno5ci w zakresie: (1) wykonania pomiar6w ruchu, (2)

opracowania i zrveryfikowania rnodelu ruchu, (3) oszacowania korzy5ci w pracy
przewozowej i (4) oszacowania korzySci z oszczqCnoSci i czas6w w przewozach

pasa2erskich, dla projektriw."'r.'

Nr postgpowania ZDMruMtDZPI99lPNl86ll9. " :

Otwarcie ofert w przedmiotr-''wym postgpowaniu odbfic sig w dniu 04.11.2019 r.

o godz. 10:30. 
i..

Przed otwarciem ofert Zamawiaj4cy podal kwotg, jake zarrlierza przeznaczyl

na sfinansowanie zam6wienia, w vrv56ft6Soi: 25Q 000,Q0 zl brutto.

na czg56 2 - 125 000,00 zl brutto
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Oferty zlo?yli nastgpuj 4cy Wykonpwcy :

CzgSd 1.

Nr
oferty

Firma (nazwa)
oraz adres

Wykonawcy

I
Transprojekt
Gdariski sp. z
o.o.; ul.
Zabytkowa2;80-
253 Gdarisk

i 3 gru<

z0t9

Warunki
platnoSci

zgodnie z
zapisami
SIWZ

DZP I I J A zzp@zdm.w aw.pl



)
Konsorcjum
Firm: Lider:
Utlia Sp. z
o.o. ul.
Targowa
42120,03-133
Warszawa
Czlonek
Konsorcjum:
EU-Consult
Sp. z o.o. ul.
Toruriska l8
C lokalD, 80-
747 Gdarisk

zgodnie z
zapisami
SIWZ

2.

Nr
oferty

Firma (nazwa)
oraz adres

Wykonawcy

Cena
brutto

Termin
wykonania

,^

Termin
skr6cenia

okresrr
wykonania
ptiedririotu
zam6wienia

Warunki
platnoSci

I
Transprojekt
Gdanski sp. z
o.o.; ul.
Zabytkowa 2;80-
253 Gdarisk

112 791,00
zl

zgodnie z
zapisami
SIWZ

l3 grudnia
2019 r.

zgodme z
zapisami
SIWZ

DZP/IJAzzp@zdm.waw pl
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