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Dotyczy : po stgpowan ia pr ow adzone go w trybie pr zetar gu nieo graniczone go na :

,, Nasadzenia zieleni w Pasie drogi"
N r p o stgp ow a nia ZDN.4,NMIDZP I 33 IPN I 28 120 cz95 ( 2

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

ustawy z dnia29 stycznia2004 r. Prawo zam6wiefr publicznych (Dz. U.22019 r. poz.1843 z

p62n. zm.) informuje, ze wry. postgpowanie zostalo rozstrzygnigte w cz95ci2,

Wybrano ofertg firmy AG - Complex Sp. z o.o. , ul. Plytowa 14, ,03-046 
'Warszawa, kt6ra

,up.oporro*ala ceng-ofertow4 brutto dla czgSci 2z 63 735,55 zl, oraz zadeklarowala okres

gwarancji 60 miesigcY.

Oferta najkorzystniejsza w ocenie kryteri6w oceny ofert i ich znaczenia oraz spelniaj4ca

warunki udzi alu w po st gp owaniu po staw ione ptzez Zamawiaiqce go .

l.J 221 55-89-288, zzp@zdm.waw'Pl

A

Nr
oferty

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy

Kryterium
,rcena

ofertowa
brutto" 607o

Kryterium
,rokres

gwarancji"
40'

Suma
punkt6w

1

AG - Complex Sp. z o.o.

ul. Plytowa 14

03-046 Warszawa

60,00 pkt 40,00 pkt 100,00 pkt

)
SORTED Sp. z o.o.
Chyliczki, ul. Wschodnia 278 05-5 00

Piaseczno

48,89 pkt 40,00 pkt 88,89 pkt

3

Firma Ogrodnicza Produkcyino-
Handlowo-Uslugowa
mgr. In2. Marzena Szklarzewska,
Stara Iwiczna, ul. Sloneczna 95

05-500 Piaseczno

43,60 pkt 40,00 pkt 83,60 pkt

4

ZakladZieleni Sp. z o.o.

ul. Kozielska 4 lok. 38

0l-163 Warszarva

32,67 pkt 40.00 pkt 72,67 pkt

5

,,Agro-Service"
Ustugi dla rolnictwa i le5nictwa
ul. Slowackiego 14

37-630 Oleszyce

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy



Prosimy o zgloszenie sig wybranego Wykonawcy w terminie nie kr6tszym ni2 5 dni
od dnia przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, lecz nie p62niej niz
przed uplywem terminu zwiqzania ofert4, do Zarz4du Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 120,
00-801 Warszawa, Kancelaria, w celu podpisania umowy. Zamawiaj4cy przypomina
r6wnoczeSnie o obowi4zku wniesieniazabezpieczenianale?ytego wykonania umowy.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej

oferty zostanie niezwlocznie zanieszczone ta stronie internetowej http://www.zdm.waw.pl.

Otrzymuj4:
Wykonawcy bior4cy udzial w postgpowaniu.

l.l 221 55 -89-288, -tzp(4tztlm.tvttw.ol


