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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,Przeprowadzenie badari parkingowych wraz z kompleksowym opracowaniem
niezbgdnych zmian w organizacji ruchu, na potrzeby wprow adzenia Strefy Platnego

Parkowania Niestrze2onego na obszarze dzielnic Zoliborz i Ochota m. st. Warszawy"

- Nr ZDMNMIDZP|20tPN|LTl20 czgfi(2

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

ustawy z dnia29 stycznia2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U.22019 r. poz.1843 z

p62n. zm.) informuje, Zewlw postgpowanie w czg5ci 2 zostalo rozstrrygnigte.

Wybrano ofertE Konsorcjum firm LPW Consulting Sp. z o.o. - lider konsorcjum,
ul. Zeliwna 38, 40-599 Katowice oraz LPW Sp. z o.o. - partner konsorcjum, ul. Zeliwna
38, 40-599 Katowice, kt6re zaproponowalo ceng ofertow4 brutto 956 448'00 zl,
zadeklarowalo w skladanej ofercie opracowanie i prowadzenie harmonogramu z wizualizacjq
przez przegl4darkg internetow4, w oprogramowaniu do zarz4dzania projektami typu
Microsoft Project lub r6wnowa2nymi oruz zadeklarowalo skr6cenie terminu opracowania
uwag ze spotkari zmieszkaitcami o 7 dni (tj. ponizej 21 dni wymaganych w OPZ).

Oferta najkorzystniejsza w ocenie kryteri6w oceny ofert i ich znaczenia oraz

spelniaj 4ca warunki udzialu w postgpowaniu postawione przez Zamawiapcego.

Oferta nr I
VIA VISTULA Franek i Sapor[ Sptilka Jawna
ul. Armii Krajowej 89155

30-150 Krak6w

- Kryterium ,,cena ofertowa brutto" 60% - Nie dotyczy
- Kryterium ,,deklaracja w skladanej ofercie opracowania i prowadzenia harmonogramt z

wizualizacjqprzez przegl4darkg internetow4, w oprogramowaniu do zarzqdzania projektami
typu Microsoft Project lub r6wnowaznymi" 20% - Nie dotycry

- Kryterium ,,deklaracja w skladanej ofercie, skr6cenia terminu opracowania uwag ze spotkari

z mieszkafcami o 7 dni (tj. ponizej 21 dni wymaganych w OPZ) 20% - Nie dotycry

SUMA PUNKTOW: Nie dotyczy
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Oferta nr 2

Konsorcjum firm
LPW Consulting Sp. z o.o. - lider konsorcjum
ul. Zeliwna 38
40-599 Katowice
LPW Sp. z o.o. - partner konsorcjum
ul. Zeliwna 38
40-599 Katowice

- Kryterium,,cena ofertowa brutto" 60% - 60 pkt
- Kryterium ,,deklaracja w skladanej ofercie opracowania i prowadzenia harmonogramu z

wrzualizacjq przez przegl4darkg intemetow4, w oprogramowaniu do zarz4dzania projektami
typu Microsoft Project lub r6wnowaznymi" 20% - 20 pkt

- Kryterium ,,deklaracja w skladanej ofercie, skr6cenia terminu opracowania uwag ze spotkari
zmieszkahcami o 7 dni (tj. ponizej 2l dni wymaganych w OPZ) 20% - 20 pkt

SUMA PUNKTOW: 100 pkt

Prosimy o zgloszenie sig wybranego Wykonawcy w terminie nie kr6tszym niz 10 dni
od dnia przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, lecz nie p62niq niz
przed uplywem terminu zwi4zania ofert4, do ZarzEdu Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 720,
00-801 Warszawa, Kancelaria, w celu podpisania umowy. Zarnawragcy przypomina
r6wnoczeSnie o obowi4zku wniesieniazabezpieczenia naleZytego wykonania umowy.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej
oferty zostanie niezwlocznie zarr,ieszczone na stronie internetowej http://www.zdm.waw.pl

LAPA.NU

Otrzymuj4:
Wykonawc y, kt6rzy zloryli ofertg w przedmiotowym postgpowaniu.
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