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dotyczy: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego na ushrgi spoleczne i inne

szczeg6lne ustr,rgi o-wartoSci mniejszej ni2 wyraion" * iloty"h r6wnowartoSd kwoty

750 000 euro: Swiadczenie ushlg prawniczych w 2020 roku

N; p*-p"wania ZDMruM/D ZP t lO9 N S | 3 | 19

Miasto stoteczne warszawa - zarz4d Dr6g Miejskich, zawiadamia zgodnie z pkl

lo.t2.l.ogtoszenia o zam6wieniu, ze postipowanie o udzielenie zam6wienia publicznego

na uslugi ,pot""ri" ilnne szczeg6hJ urrlii, r.tgrv:h, wartosc jest nizsza n\2 wytazona

w zlotych .6wno*ultose Woty zSb obO;;;;t S*iudt""ie usftrg prawniczych w 2020

roku, iostalo rozstrzygnigte w czgSci 2'3'4'5'

ffi^rucy dokonar wybo11 oferty zro7o2y1p:7"t Kancelarig Radcy Prawnego

Magdalena Migdafsf.t, "f. Jlmiofoila iO, OS-tfb 
^St"tt 

WieS - cena ofertowa brutto

(miesieczna) 
f"t#'9: Xtujoorrrrrniejsz4 w kryteriach oceny ofert .opisanych 

w ogloszeniu

o zam6wieniu oraz spelniaj qca *y*uguniu postawione pfzez zamavt rai4cego'

Suma PunK6wdoSwiadczenie osobY

wznaczonej do Swiadczenia

pomocry Prawnej w.5wiadczeniu
pomocy prawne] na fzecz

iednostki samozqdu
terytorialnego lub jednostek

oroanizacYjnYch samozqdu
terYtorialnego lub innYch

podmiot6w dzialajqcYch w
ramach samorzqdu

terYtorialnego
30 o/o

Punkty
w kryterium: cena

ofeftowa brutto
70o/o

Nazwa (firma) i adres WYkonawcY

R-a rrcela ria RadcY Prawnego

Magdalena Migdalska

ul.lemiolowa 70

05-830 Stara WieS

CzeS(,3
ZTu*tui4cY dokonat wYboru ofertY

Michal Fabisilwicz, ltl' Komisji Edukacji

ot1*o*u brutto (miesigczna) 14 000'00 zl'

ZDMIDPT'|IIA.'. zzD@zdm waw ol

A

zldzonei Przez Kancelarig
Narodowej 1-1'tl4i3, 02'797

Radcy Prawnego
Warszawa - cena



Suma PunK6wdo6wiadczenie osobY

wyznaczonej do Swiadczenia

oo,i'o.v Prawnej w Swiadczeniu

pomocy Prawnej na rzecz

iednostki samorzqdu

terYtorialnego lub jednostek

trqanizacyjnYch samorzqdu

t6Morialnego lub innYch

Podmiot6w dzialajqcYch w

ramach samorzqdu
terYtorialnego

30 o/o

PunktY
w kryterium: cena

ofertowa brutto
70o/o

Nazwa (ftrma) i adres WYkonawcY

Gncelaria RadcY Prawnego

Michal Fabisiewicz

nf'. ii"tii:' Edukacji Narodowej ltl 143

02-797 Warszawa

ofertauznanazanaikorzystniejsz4wkryteriachocenyofertopisanych
o zam6wieniu oraz spelniaj 4ca * y*uguniu po staw ione przez zamaw raiqce go'

CzeSd 4 1 , __-^, --...'.^nr nfprrrr zNozonei Drzez Kancelarig Prawnicz4 BBJ s.c-.'

Zamaw nl4cy dokonal wyboru oferty zlohonei 
-pt 

zez

ul. Filtrowa 59, lok. 10, 02-056 Warszawa - cena of"'to*u U*tto (miisig czna) 13161'00 zl'

oferta uznana za nalkorzvstnrelsi4 w trvteria"h *":,i""1,t:n,l:::l:n w ogtoszeniu

w ogloszeniu

","_:;,::Jfi##;i;ffi 
;fi ;g;niupo'tu*toneprzezzamavriil4cego'

^Pu^u*iuiEcy 
dokonar wyboru oferty zto7g2,{^vzez Kancelarig Radcy Prawnego

Tomasz Chwieduk, ul. Daleka 11 b ;:;, oS-Szs 
"Grodzisk Mazowiecki - cena ofertowa

o*-%ilfft::::l:2:1t"j[3#;,,. 
\eisz4w kryreriach oceny orert.,:l]:::l.n w ogroszeniu

o zam6wieniu oraz spelniaj 4c a w ymagania po stawione przez Zamaw nlqce go'

Suma PunK6w

PunktY
w krYterium:

lata Prakffki zawodowej

osobY wYznaczonej do

6wiadczenia PomocY Prawne;
w 6wiadczeniu Pomocy

prawnej na rzecz zarzqdcY 
.

drogi lub jednostki bQdQcel

zarzadem drogi w rozumlenlu

przePis6w ustawy o drogach

PublicznYcn

PunktY
w kryterium: cena

ofertowa brutto
70o/o

Nazwa (firma) i adres WYkonawcY

t<arrcelaria Prawnicza BBI s'c'

ul. Filtrowa 59 lok' 10

ZDMIDPV lI A; z-zrr @ zdtn waw'P t



Suma PunK6w
PunkU

w kryterium:
doSwiadczenie osobY

wyznaczonej do Swiadczenia

pomocy prawnel w

5wiadczeniu Pomocy Prawne]
- 
nu oo. zarz1dcy drogi lub

iednostki bedecej zarzqdem' drogi
30 o/o

kryterium: cena

ofertowa brutto
7Aolo

Nazwa (firma) i adres WYkonawcY

f-an-cetartaRadcYPrawnego
Tomasz Chwieduk
ri'b-ri"ri ii b m. 3,0s-82s Grodzisk

Mazowiecki

wzwiqzkvzpowyzszymgrgsimvozgloszenieSigwybranychWykonawc6w
do zarzqduoro g rvri"j rirl;'i, ;1.'ahdeha 1 i0, w celu podpi s ania umow v'

w odniesieniu do czQsci 4 zam6wie nia, zannwrajqcy prosi o przedlozenie umowy

sp6lki cy'rvilnej' przed podpisaniem umowy'

Otrzymuj4: ---^,rminr,
Wvkonawcy, kt6rzy ztozyli oferty w przedmiotowym postQpowanlu

TDMIDPVU L'; zzo @ zdm'waw'Pl


