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Dotyczy: postgpowaniaprowadzonego w trybie negocjacji bez ogloszenia na:
Dostawa oraz pelnienie funkcji operatora 250 szt. parkomattiw dla dzielnic Wola i praga -P6lnoc m.st. Warsz W.
Numer postgpowania: ZDMI\JMIDZP I 594\lBO/l /20.

Zatzqd Dr6g Miejskic\, zgodnie,z art.92 ust. I pkt I ustawy z dnia 29 stycnia2004 r. prawo
zam6wien publicznych (Dz. IJ. z 2019 r., poz. 1843 ze zm., dalej,,ustawa pzp,,) zawiadamia,
ze postgpowanie prowadzonE"w trybie negocjacji bez ogloszenia pn. ,,Dostawa oraz pelnienie
funkcji operatora 250 szt. parkomat6w dla dzielnic Wola i Praga - P6lnoc m.st. Wars zawy';,zostalo
rozstrrygnigte.

Zamawialqcy dokonal wyboru oferty zlolonej przez Mera Serwis SGL Sp. z o.o.
Sp. komandytowo - akcyjna, ul. M. Langiewicza 161 05-825 Grodzisk Mazowiecki, cena
ofertowa brutto: 14148 640,80 zl.

Oferta uznana za najkotzystniejsz4 w kryteriach oceny ofert oraz spelniaj4ca wymagania postawione
przezZamawiaj4cego.

Nazwa/imig i nazwisko
s i e dzi b a/mi ej s c e zamie szkania
i adres Wykonawc ow, kt6rzy

zlo?yli oferty

Punkty
w kryterium:
cena ofertowa

brutto
60%

l) Punkty w kryerium:
skr6cenie terminu

uruchomieniaurzqdzen
20%

2) Punkty w kryerium:
liczba uruchomionych

urzEdzehna dzien 6
wrzeSnia 2020 r.

20%

Suma
punkt6w

KBU Sp. z o.o.
Plac na Groblach 2llD
3l-101 Krak6w

58,25
r)
2)

20,00
20,00 98,25

Mera Serwis SGL Sp. z o.o.
Sp. komandytowo - akcyjna
ul. M. LangiewrczaI6
05-825 Grodzisk Mazowiecki

60,00 1)

2)
20,00
20,00 100,00



W zwiazku zpowyisrymprosimy o z4losz3lnre sig wybranego Wykonawcy do Zarz4drtDt6g

Miejskich, ul. Chmielna 120, w celu podpisania umowy

rzmawraiqcy przypomina rfwnoczesnie o obowiqzku wniesienia zrbezpieczenia

nalei,ytego wykonania umowy' pned podpisaniem umowy'

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

zostanie niezwloczniezanniesz.cmnenflsfonie internetowej http://www.zdm.waw.pl '

Otrrymujq:
Wykonawcy, biorqgy udzial w przedmiotowym postgpowanru


