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Dot. postgpowania prowadzonego w trybie ptzetargu nieograniczonego na: ,,Wykonywanie
crynnoSci remontowych na drogach zarz4dzanych przez ZDI|/I w zakresie usuwania barier
architektonicznych w Warszawie w roku 2020".
Numer postgpowaniaz ZDJNI{/IJMIDZP I 6 tPN/6/20.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

informuje, 2e wlw postEpowanie zostalo rozstrzygnigte.

Wybrano ofertg ZakJad Uslug Brukarskich,,ADROG" Sp.J. Adam Dybcio, Eugenia Dybcio,
ul. Dobra 6/14, 00-388 Warszawa - cena ofertowa brutto 29.991,39 zl brutto
Oferta najkorzystniejsza w ocenie kryteri6w oceny ofert i ich znaczenia. Wykonawca spelnia

rvarunki udzialu w postgpowaniu okreSlone przez Zamawiaj4cego.

Nr
oferty

Firma (nazwa) oraz
adres
Wykonawcy

Kryterium - cena
ofertowa brutto -
60Y.

Kryterium -
zapewnienie trzeciej
brygady na potrzebg

realizacji umowy -
20%

Kryterium- skr6cenie
czasu realizacj i zlecenia
do 25 dni- l0%

Kryterium-
przeszkolenia
kadry
Wykonawcy z
dostgpnoSci
architeklonicznej
- t0%

Suma
punkt6w

Zaklad Uslug
Brukarskich
,,ADROG'Sp.J. Adam
Dybcio, Eugenia
Dybcio
ul. Dobra 6/14
00-388 Warszawa

60,00 pkt 20,00 pkt 10,00 pkt 10,00 pkl I 00,00
pkt

z
ROKOM Sp. zo.o.
ul. Karnicka 20
03-162 Warszawa

38,80 pkt 20,00 pkt 10,00 pkt 10,00 pkt 78,80
pkt

J

Warszawskie
Przedsigbiorstwo
Mostowe MOSTY
Sp.zo.o.
BUDOWNICTWO
sp.K.
ul, Marywilska 38/40
03-228 Warszarva

43,61 pkt 20,00 pkt 10,00 pkt 10,00 pkt 83,61
pkt

,4

I'



Prosimy o zgloszenie sig wybranej firmy jednak nie niZ po uptywie 5 dni od

dnia przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
uplywem terminu zl vrazrrnia ofertq do 7'arz4du Dr6g Miejskich, ul.

nie p6zniej nz prz-ed

120 kancelaria w

naj korzystniej szej oferty
.zdm.waw.pl

celu podpisania umowy. Zamawiaiqcy przpomina r6wnoczeSnie o obowiqzJcu wniesienia

z.abezpiecz.eua nale{rte go wykonania umowy.
Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustalvy Pzp zawradomienie o

zostanie niearlocznie zamieszczone na stonie internetowej http:/

M.S. a@zdm.waw.pl


