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INFORMAAA
z otwarcia ofert

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich, dzialaj4c zgodnie z art. 86 ust. 5
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieri publicznych (Dz. IJ. z 2019 r. poz.
1843r.), przekazuje informacje z otwarcia ofert w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia
publicznego na: ,rWykonywanie crynno5ci remontowych na drogach zarzqdzanych przez
ZDl4 w zakresie usuwania barier architektonicznych w Warszawie w roku 2020" Nr
postgpowania zDMNMtDZPlGlPNl6lz}, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego.

Otwarcie ofert w przedmiotowym postgpowaniu odbylo sig w dniu 28.02.2020 r,
o godz.11:00.

Przed otwarciem ofert Zamawiaj4cy podal kwotg, iakq zamierza przeznaczyc
na sfinansowanie zam6wienia, w wysokosci brutto tj.: r.900.000,00 zl.

Ofertg zlo?yli nastgpuj 4cy Wykonawcy:

l. zal<lad' uslug Brukarskich ,,ADRoG" Sp.J. Adam Dybcio, Eugenia Dybcio
ul. Dobra 6/14
00-388 Warszawa
- cena ofertowa brutto: 29.991139 zl;
- deklaracja zapewnienie trzeciel brygady na potrzebg realizacji umowy;
- deklaracja skr6cenia czasurealizacjizleceniado 25 dni
- deklaracja przeszkolenia kadry wykonawcy z dostgpnoSci architektonicznej
- warunki platno6ci i termin wykonania - zgodnie zzapisarri SIWZ.

2. ROKOM Sp. zo.o.
ul. Karnicka 20
03-162 Warszawa
- cena ofertowa brutto: 46.379,73 zl;
- deklaracja zapewnienie trzeciej brygady na potrzebg realizacji umowy;
- deklaracja skr6cenia czasu realizacjizleceniado 25 dni
- deklaracja przeszkolenia kadry wykonawcy z dostgpnosci architektonicznej
- warunki platnosci i termin wykonania - zgodnie zzaprsatni slwz.



3. Warszawskie Przedsigbiorstwo Mostowe MOSTY Sp.zo.o. BUIIOltvMcTwo sp'IC

ut. Marywilsta 38140

A3-228 Warszawa
- cena ofertowa brutto: 41.260100 zl;
- deklaracja zapewnienie trzeciej brygady na potrzgb5 r-Tlinciiumowy;

- deklaracja skr6cenia czasu rcalizacji zlecenia do 25 dni

- deklaracja przesz.kolenia kadry wyionawcy z dostgpnosci architektonicznej

- *"r*i prmros.i i termin wykonania- zgodnie zzapisami slwz.

DZP lM.S.l zzp@zdn.waw'Pl


