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INFORMACJA
z otwarcia ofert

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich, dzialaj4c zgodnie z art. 86 ust.
5 ustawy z dma 29 stycznia 2004 t. - Prawo zam6wieri publicznych (Dz.IJ. z 20lB r. poz.
1986 z p6in. zm.), przekazuje informacje z otwarcia ofert w postgpowaniu o udzielenie
zam6wienia publicznego pn. ,J'{aprawy, przeglqdy i remonty pojazdtfw sluibowych ZDM w
2020 r.", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, nr postgpowania
ZDMNM/DZP13IPN/3120.

Otwarcie ofert w przedmiotowym postgpowaniu odbylo sig w dniu 11.02.2020 r.
o godz. 11:00.

Ptzed otwarciem ofert Zamawiajqcy podat kwotg, jak4 zarierza przez-naczy1
na sfinansowanie zam6wienia, w wysokosci 243 000100 zl brutto, w tym:

czgit(,1:220 000,00 zf
czgSd II: 20 000,00 zt
czgSd III: 3 000,00 zl

Oferty zlo?yli nastgpuj qcy Wykonawcy :

Czg36l:

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy

cena
I roboczogodziny
brutto

Srednia cena I
przegl4du brutto

cena oryginalnych
nowych czgSci
zamiennych sygnowanych
Logo producenta pojazdu

-lacz,;ie Grutto)

okres gwarancji na
wykonane uslugi i
materialy
zastosowane do
wykonania usluei

AUTO-
MICHAI,OWSKI
Jerzy Michalowski
ul. Radrymifska 158
03-576 Warszawa

114,33 zl 114,33 zl 54.341,00 zl l8 miesigcy

ALEKWARMOT
Btr QKITNA s.c.
ul. Blgkitna 76
04-663 Warszawa

73,80 zl 140,00 zl 81.924.00 zl l8 miesigcy

Towarowa 33 Sp.zo.o.
ul. Towarowa 33
00-869 Warszawa

98,40 zl 17,01 zl 164.084.50 zl l8 miesigcy

Konik Truck Service
Sp.zo.o. Sp.K.
ul. Terespolska 82
Nowy Konik
05-074 Halin6w

67,65 zl 6',1,65 zl 50.537,00 A l8 miesigcy



Ternrin wykonania zam6wieni aorazwanrnki plaho$ci zgodne zzapisasi SIwz'

CzES6II:

CzqS6III:

Na czg56 III zam6wienia nie tnstaha Aoimna inilnaoferta'

c*" pt"egif4d" san' Renault

Kangoo Z.E.

brut0o)

firma (nazwa) orif 'adres

WykonawcY

cena
I roboczogodzinY
brutto

cena przeglqdu sam.

RenaultZOE
hnrffo

282,90z,,
Renault Retail GrouP

Warszawa SP.zo.o.

Al. Jerozolimskie 156

02-326 Warszawa

282,90 z] 1E9,03 zr

Termin wykonania zam6wieni aotazwarunki platnosci zgodne zzjlpisarr\i SIWZ'

DZP,zzo@dm.wxut.ol


