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INFORMACJA

z otwarcia ofert

Miasto stoleczne warszawa - zyz+dDr6g Miejs kich, dzialajqc zgodniez art. g6 ust. 5ustawy z dnia 2g stycznia 2004 r. - prawo zamowienpublicznych pl. u z 201g r. poz.1843r')' ptzekaztje informacje z otwarcia ofert w postgpowaniu o udzierenie zam6wieniapublicznego na: wykonywanie inwestycji pn.: ,,Buiowa drogi rowerowej wzdlutar. JanaPawla II - etap rr" na odcinku od ronda oNz ao ur. Nowogrodzkiej Nr postgpowaniazDMIUMnzp / rr tpN /r0 l2',prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

" r"or.?rff:ie 
ofert w przedmiotowym postgpowaniu odbylo sig w dniu 09.03 .2020 r.

Przed otwarciem ofert zamlwial+cv podal k*:JE, iakq zamierza przeznaczy(na sfinansowanie zam6wieniu, * *yrlkos.i 'uiuttiJ]'qz;.ooo.oo 
rr.

Ofertg zlotyli nastgpuj 4cy Wykonawcy:

1. ROKOM Sp.zo.o.
ul. Karnicka 20
03-162 Warszawa
- cena ofertowa brutto: 21.4g7,012,61zl:
- gwarancja povrrylej 60 miesigcy: deklaracja g4 miesi4ce;-l<omunikacja spoleczna inwestycii: Oettaracl u 

----.--'

ilJ::ifff[fif i montaal0 plansz informacvjnvch o robotach budowlanych na terenie
b) strona www informujEca o inwestycji: TAK
c) dodatkowa dokumentacja fotograicLna: f AK
d) przygotowanie dw6ch fil-6*Info*
-*u*nkiplarnosciitermin*vr""""i":7#;?:"rHllll,1fr^ff

2. BALZOLA POLSKA Sp.zo.o.
al. Jana PawlaII 12
00-124 Warszawa
- cena ofertowa brutto: 19.0g4.926,26 zl:
- gwaralgja gowyzej 60 miesigcy: deklaracja g4 miesi4ce;- komunikacj a spoleczrru inwestycji : deklaracia



a)przygotowanieimontaZl0planszinformacyjnychorobotachbudowlanychnaterenie
inwestYcji: TAK 

,: TAK
Uj t,to"u *** informuj4ca o^inwestyclt

;j l;;k"*u aon'-ttttacja fotograftczna" TAK 
---'^-.'

d) przygotowanie O*CIil nf*o*l"fo**yjno-promo-cyjnych: 
TAK

- warunki ptu,r,ost' iL-rnrin wykonania - 'goanit 
zzapisami SIWZ'

3. P.P.U.H. EFEKT SP'zo'o' ' ^
ilunowa i NAPRAwA DRoG

ul. Szomafrskiego 8

02-495 Warszawa

- ..nu of.ttowa brutto: 23'037'900'00 zl;

- gwarancja p"*;;;t*itti9"y' deklaracia 84 miesiqce;

- komunikacja spolJcma inwestycji: deklaracju 
,ntach budowlanych

a) przygotowanie i ,"""i"r f O pi*r" t;i;;;nych o robotach budowlanych na terenre

inwestYcji: TAK
;)'ffi;;; informuj 4ca o-inwestYcji: TAK

;j il;i;; donm'"tucja fotogllrrczna: rAK

d) przygotowaile l*Otn nrtt6wlnformacyjno-promocyjnych: 
TAK

- warunki prut tostiii"'-in *ytonuniu- 'loanit 
zzapisarti SIWZ'

4. Warszawskie Przedsigbiorstwo Mostowe MOSTY Sp'zo'o'

BUDOWI\ICTWO SP'K'

ul. Marywilska 38/40

03-228 Warszawa
- ...nu of.ttowa brutto z 2l'261'977 

'49 
zN;

- gwarancj a p"*y;j ;tmiesigcy : deklaraci a 84 miesi4ce;

-komunikacjaspolecznainwestycji:deklaracja'Lnrqnhhrrrlowlanvc
a) przygoto**i" i .o fifz l'pi*rrirrfot-acyjnych o robotach budowlanych na terenre

inwestYcji: TAT
b) strona www rnformuj4ca o-inwestycji: TAK 

-
;i il;rk";" dokumentacja fotograficma: TAK

d) przygoto*urrrJf,*otn nr*o*lnformacyjno-promocyjnych: TAK

- warunki ptatnolci i termin wykonania - 'god"1e 
zzapisani SIWZ'
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