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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,rUtrzymtnie i rozrv6j korporacyjnej architektury integracji i wymiany danych". Numer
postgpowania ZDMNM/DZP I 93 IPN 180 I 19.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich, zgodnie z art. 92 ust. I pkt 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, dalej ,,ustawa
Pzp") zawiadaria, 2e postgpowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
pn. ,,Utrzymanie i rozw6j korporacyjnej architektury integracji i wyrniany danych", zostalo
rozstrrygnigte.

Zamawiajqcy dokonal wyboru oferty z\o2onej przez SOF"TIQ Sp. z o.o., ul. Robotnicza 2,
44-100 Gliwice, cena ofertowa brutto: 774 900,00 zl.

Oferta rznana za najkorzystniejsz4 w kryteriach oceny ofert oraz spelniaj4ca wymagania
po stawi one pr zez Zamaw iaj qce go .

Nazwa/imig i nazwisko
siedziba/miejsce zarnieszkaria

i adres Wykonawc6w, kt6rzy
zloLryli oferty

Punkty
w kryterium: cena
ofeftowa brutto

60 o/o

Punkty
w kryterium: pula

osobogodzin w
ramach uslug

rozwojowych - 4Oolo

Suma punkt6w

SOFTIQ Sp. z o.o.
ul. Robotnicza 2
44-100 Gliwice

57,6L 40,00 97,61

Asseco Data Systems Sp. A.
ul. Podolska 21
81-321 Gdynia

44,83 15,00 59,83

Hilltech M&S S.A.
ul. Sciegiennego 268 a
25-116 Kielce

60,00 L2,40 72,40

Prosimy o zgloszenie sig wybranego Wykonawcy w terminie, nie kr6tszym niZ 5 dni od dnia
przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lecz,nie p6Zniej ni?przed uplywem
terminu zwiqzaria ofert4, do Zaru4du Dr6g Miejskich, ul. Chmielna I20, w celu podpisania umowy.

Zamawiajqcy przypomina r6wnocze5nie o obowi4zku wniesienia zabezpieczenia
naleZytego wykonania umowy, przed podpisaniem umowy.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
zostanie niezwlocznie zamieszczone na stronie internetowej http://www.zdm.waw.pl .

DZP, zzp@zdm.waw.pl


