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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Przebudowg

drogi w zakresie doSwietlenia przej56 dla pieszych"'

Numer postgpowan ia ZDI'INN.ITDZP I 54 IPN I 47 120

W Miejskich, zgodnie z art' 92 ust' I pkt 1 ustawy

Z 41 Cznych (Dz. U. z2O|9 f ., poz- |843 ze zm,, da|ej

,, ffi owadzone w trybie przetargt nieograniczonego

pn. ,,Przebudowa drogi w zakresie doSwietlenia przej56 dla pieszych", zostalo rozstrrygnigte'

W czcSci 1

Zamawtajqcy dokonal wyboru oferty Wykonawcy JIMMY Sp. z o'o' Sp'k', ul' Klobucka 13'

02-699 Warszawa, ktory zaproponowal .."9 o 'ertowa brutto: 846 444103 zl oraz zadeklarowal

okrcs gwarancji 7lat.

Oferta tznanazanajkorzystniejsz4 w kryteriach oceny ofert oraz spelniaj4ca wymagania postawione

przezZamawiaj4cego.

Lp.
l'irma (nazwa) oraz adres

WykonawcY

Punkty
w kryterium: cena

ofertowa brutto
60 0h

PunktY
w kryterium: ,rokres

gwarancji" 40o/"

Suma
punkt6w

I
JIMMY Sp. z o.o. SP.k.
ul. Klobucka 13

02-699 Warszawa

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

Prosimy o zgloszenie siQ wybranej hrmy nie p62niej nilptzed uplywem terminu zwiqzan\a

ofertq, do Zaizqdi Dr<ig Miejskith, ul. Chmielna l2O kancelaria w celu podpisania umowy'

zamawiajqcy przypomiia r6wnoczesnie o oborvi4zku wniesienia zabezpieczenia naleZytego

wykonania umowy.
zgodnie z, art.92 ust. 2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zo stanie niezwloc zn ie zamieszczone na stronie internetowej http : //www. zdm. waw' pl

W cze5ci 2

-Zu^uwiajqcy 

dokonal wyboru oferly Wykonawcy JIMMY
02-699 Warszawa, kt6ry zaproponowal cenq ofertowa brutto:

okrcs gwarancji 7 lat.

Oferta uznana zanaikorzystniejszE w kryteriach oceny ofert oraz spelniaj4ca wymagania postawione

przez Zamawiaj4cego.

Sp. z o.o. Sp.k., ul. Klobucka 13,

816 725,,97 zl otaz zadeklarorval

14DPZIM.tU zzP@zdm.rvarv.Pl



Lp.
Firma (nazwa) oraz adres

Wykonawcy

Punkty
w kryterium: cena

ofertorva brutto
60'h

Punkty
w kryterium: ,,okres

gwarancji" 40oh

Suma
punkt6w

I
BUDWEX M. Wasilewski
ul. 3 Maja 89, Truskaw
05-800 Izabelin

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

2

ELES. BUD
Ewa Konopka Strusiriska
ul. Powstaric6w 4 N2
05-230 Kobylka

43,16 pkt 40,00 pkt 83,16 pkt

3

JIMMY Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Klobucka l3
02-699 Warszawa

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

prosimy o zgloszenie sig wybranego Wykonawcy w terminie nie kr6tszym niZ 5 dni od

dnia przesl ania- zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, lecz nie p62niej niz przed

uptywem terminu zwiqzania ofert4, do Zarzqdu Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 120,

ob--sor Warszawa, Kanceiaria, w celu podpisania umowy. Zamawiaj}cy przypomina r6wnoczeSnie

o obowi 4zku wnie s ien ia zab ezpieczenia naleZyte go wykonani a umowy.

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

zostanie niezwlocznie zarieszczone na stronie internetowej http://www.zdrn.walv.pl.

W czeSci 3
Z^ 

^*iaj4cy 
dokonal wyboru oferty Wykonawcy ELES- BUD Ewa Konopka Strusiriska,

ul. Powstaric6w 4 N2,05-230 Kobylka, ktory zaproponowal ceng ofertowa brutto:L 166 073,90 zl

oraz zadeklarowal okres gwarancji 7 lat.

Oferta 11zna11a za najkorzystniejsz4 w kryteriach oceny ofert oraz spelniaj4ca wymagania postawione

przez Zamawiaj4cego.

Prosimy o zgloszenie sig wybranej firmy nie p62niej niz przed

ofertq, do ZarzEdu Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 120 kancelaria

zamawiajqcy przypomina r6wnoczesnie o obowi4zku wniesienia

wykonania umowy.

uplywem terminu zwiqzania
w pelu podpisania umowy.

bezpieczenia naleZyte go

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp zawiadomienie o naj korzystniej szej

zostanie niezwlocznie zarnieszczone na stronie internetowej

Otrzymuj4:

Wykonawcy bior4cy udzial w postgpowaniu.

Lp.
Firma (nazwa) oraz adres

Wykonawcy

Punkty
w kryterium: cena

ofertowa brutto
60,h

PunkQ
w kryterium: ,,okres

gwarancji" 40uh

Suma
punkt6rv

I

ELES- BUD
Ewa Konopka Strusiriska
ul. Powstaric6w 4 Al2
05-230 Kobylka

60 pkt 40,00 pkt 100,00 pkt

DPZIMM zzp@zdrn waw Pl

.zdm.wzrw.pl
oferty

4.ARa{Du


