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Dot. Postgpowanie w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Pobieranie oplat za post6j w
strefie ptatnego parkowania niestrze2onego z wykorzystaniem kanal6w/platform
mobilnych"

Numer postgpowaniaz ZDM/IJMIDZPDLIPN1TBfi9 czgill 2 i 3

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich, na podstawie art. 92 ust. I pkt I
ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r. Prawo zam6wieri publicznych ( Dz. tJ. z 2Ol9 r. poz. ig+:)
informuje, 2e wlw postgpowanie w czgsci 2 i 3 zostaro rozstrzygnigte.

W cze5ci 2:

Wybrano ofertg Wykonawcy SkyCash Poland S.A., ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa,
kt6ry zaproponowal ceng ofertow4 brutto 0,02 PLN, zadeklarowal skr6cenie maksymalnego
czasu trwania awarii (braku moZliwoSci skorzystania z uslugi lub braku dostgpu Zamawiaj4celgo
do panelu administratora) 6 min oraz zadeklarowal zapewnienie dodatko*"g^o kanalu ptatnoS--ci
(opr6cz sms i aplikacji mobilnej).

Oferta najkorzystniejsza w ocenie kryteri6w oceny ofert i ich znaczenia oraz spelniaj4ca
warunki udzialu w postgpowaniu postaw ione przez zamaw iai4cego.

Nr
oferty

Firma (nazwa) oraz
adres

Wykonawcy

Kryterium -

,rCena ofertowa
brutto" - 60Vo

Kryterium -

,rsk16cenie
maksymalnego
czasu trwania
awarii (brak
mo2liwoSci

skorzystania z
uslugi lub

braku dostgpu
ZamawiajAcego

do panelu
administratora)

- 30Vo

Kryterium -

,rzapewnienie
dodatkowego

kanalu
platnoSci

(opr6cz sms i
aplikacji

mobilnej)"
- l0Vo

SUMA
PUNKT6W

4
Pango Polska Sp. z o.o.
Al. SolidarnoSci I 11l2O7
00-140 Warszawa

24 pkt 30 pkt l0 pkt 64 pkt

5

mPay Sp6,tka Akcyjna
ul. Jasna I lok.42l
00-013 Warszawa

24 pkt 30 pkt l0 pkt 64 pkt

M.M. 22l 55-89- l6l, zZf_q_u.lt=uu.1l
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6

SkyCash Poland S.A.
ul. Sienna 73
00-833 Warszawa

60 pkt 30 pkt l0 pkt 100 pkt

Prosimy o zgloszenie sig wybranej firmy jednak nie wczesniej ni2 po uptywie 5 dni od
dnia przeslama zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lecz, nie p62niej niZ przed
uplywem terminu zwiqzania ofert4, do Zarzqdu Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 120 kancelaria w
celu podpisania umowy. ZamawiajEcy przypomina r6wnoczesnie o obowi4zku wniesienia
zabezp\eczenia nale2yte go wykon ania 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

W cze5ci 3:

Wybrano ofertg Wykonawcy SkyCash Poland S.A., ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa,
kt6ry zaproponowal ceng ofertow4 brutto 0,02 PLN, zadeklarowal skr6cenie maksymalnego
czasu trwania awarii (braku mo2liwoSci skorzystania z ustugi lub braku dostgpu Zamawiajqcego
do panelu administratora) 6 min oraz zadeklarowat zapewnienie dodatkowego kanalu ptatnoSii
(opr6cz sms i aplikacji mobilnej).

Oferta najkorzystniejsza w ocenie kryteri6w oceny ofert i ich znaczenta oraz spelniaj4ca
warunki udzialu w postQpowaniu postaw ione przez Zamawiajqce go.

Nr
oferty

Firma (nazwa) oraz
adres

Wykonawcy

Kryterium -

,rCena
ofertowa

brutto" - 60%o

Kryterium -

,rskr6cenie
maksymalnego
czasu trwania
awarii (brak
mo2liwoSci

skorzystania z
ustugi lub

braku dostgpu
ZamawiajQcego

do panelu
administratora)

- 30Vo

Kryterium -

,rzapewnienie
dodatkowego

kanafu
platno5ci

(opr6cz sms i
aplikacji

mobilnej)"
- l$Vo

SUMA
PUNKT6W

I

ePARK Electronic
Parking Poland Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 8

90-056L6d2

10,91 pkt 30 pkt 0 pkt 40,91 pkt

2

Mobile Traffic Data
Sp. z o.o.
ul. DruZbickiego I I
6l-693 Poznaf

15 pkt 30 pkt l0 pkt 55 pkt

M.M. 2U 55-89- l6l, zzrr€' zdnr.wau .rrl
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Prosimy o zgloszenie sig wybranej firmy jednak nie wczeSniej niz po uplywie 5 dni od
dnia przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lecz, nie p62niej nrZ przed.
uplywem terminu zwiEzania ofert4, doZarzqdu Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 120 kancelaria w
celu podpisania umowy. Zamawrajqcy przypomina rSwnoczeSnie o obowi4zku wniesienia
zabezpieczenia nale|ytego wykonania umowy.

Zgodnre z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
zo s tan ie niezwlocznie zamieszczone n a stronie i nternetowej http : //ww w. zdm. w aw. pl

4
Pango Polska Sp. z o.o.
Al. SolidarnoSci I 17l2O7
00-140 Warszawa

24 pkt 30 pkt 10 pkt 64 pkt

5

mPay Sp6tka Akcyjna
ul. Jasna I lok.42l
00-013 Warszawa

24 pkt 30 pkt l0 pkt 64 pkt

6

SkyCash Poland S.A.
ul. Sienna 73
00-833 Warszawa

60 pkt 30 pkt l0 pkt 100 pkt
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