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Warszawa, dni
ZDMTDPZ I9IZZ

dotyczy: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego na usfugi spoleczne i inne
szczeg6lne usfugi o wartoSci mniejszej nii, wyraLona w zlotych r6wnowartoS6 kwoty
750 000 euro: Swiadczenie ustug prawniczych w 2020 roku
Nr postgpowania ZDMNMIDZP I 109 lU S I 3 I 19

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd DrSg Miejskich, zawiadamia zgodnie z pkt
l}.l2.l. ogloszenia o zam6wieniu, 2e postgpowanie o udzielenie zam6wienia publicznego
na uslugi spoleczne i inne szczegSlne uslugi, kt6rych wartoSi jest niZsza niZ wyraZona
w zlotych r6wnowartoSd kwoty 750 000 euro pn. Swiadczenie uslug prawniczych w 2020
roku, zostalo rozstrzygnigte w czg5ci 1.

Cze56 I
Zamawraj4cy dokonal wyboru oferty zloilonej przez Kancelarig Radcy Prawnego

Szymona Kubackiego, Ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.2lll49, 02-366 Warszawa - cena

ofertowa brutto (miesigczna) 7 380,00 zl.
Oferta uznana za najkorzystniejsz4 w kryteriach oceny ofert opisanych w ogtoszeniu

o zam6wieniu oraz speiniaj 4ca wymagania postawione przez Zamaw raj4ce go.

ZDMIDPZI lJ A.: zzn @ zdnr.waw.pl

(

Nazwa (firma) iadres Wykonawcy

Punkty
w kryterium: cena
ofertowa brutto

70o/o

Punkty
w kryterium:

do6wiadczenie osoby
wyznaczonej do 6wiadczenia

pomocy prawnej w Swiadczeniu
pomocy prawne] na rzecz

jednostki samozqdu
tefiorialnego lub jednostek
organizacyjnych samorzqdu
tefiorialnego lub innych
podmiot6w dzialajqcych w

ramach samorzqdu
terytorialnego

30 o/o

Suma punkt6w

Kancelaria Radc6w Prawnych
Cwik i Partnerzy Sp6tka Paftnerska
Al. L Ch. Szucha 8
00-582 Warszawa

39,74 pkt 30,00 pK 69,74 pK

Kancelaria Radcy Prawnego
Szymon Kubacki
Ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 2tlt49,
02-366 Warszawa

70,00 pkt 10,00 pkt 80,00 pk



W zwiqzku z powy2szym prosimy o zgtoszenie sig wybranego Wykonawcy
doZarz4du Dr6g Miejskich, ul. Chmielna l2O,w celu podpisania umowy.

Otrzymuj4:
Wykonawcy, kt6rzy zlolyli oferty w przedmiotowym postgpowanlu

/

ZDMIDPTI U A ; zzp@ zdrrt.wau,.ol
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