
ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801

kancela ria@zd m.waw pl,

Dotyczy'. postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

,,Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami rwiqzanymiz realizacjqzadania
inwesfycyjnego pn.: ,,Rozbudowa skrzy2owari ul. Kadetriw z ul. Poprawn4 i ul. Lasaka".

N r p ostgpowania ZDMIUMIDZP I 7 3 tPN I 6 4 120

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich, zgodnie z art.92 ust. I pkt I ustawy
z dnra 29 stycznia2}}4 r. Prawo zamowienpublicznych (Dz. U.22019 r.,poz. 1843,2p62n. zm.)
informuj e, Ze w I w postgpowanie zostalo rozstrzy gnigte.

Zamawraj4cy dokonal wyboru oferty zlolonej przez MAX- PROJEKT Witold Pietrzak, ul.
Dzialkowa lllll9, 05-808 Parzniew cena ofertowa brutto: 55 227100 zl., zadeklarowal
,,Prowadzenie elektronicznego dziennika rob6t" oraz zadeklarowal - ,,Ilo56 wizylr w tygodniu (pon.-
nd.) na budowie Inspektora Nadzoru- Koordynatora" 4- 6 razy w tygodniu.

Oferta uzuana za najkorzystniejsz4 w kryteriach oceny ofert oraz spelniaj4ca wymagania
po stawi o ne pr zez Zanawiaj4ce go .

Prosimy o zgloszenie sig
otrzy mania niniej sze go pisma

wybranego Wykonawcy nie wczeSniej niZ w terminie
nie p6Zniej jednak niL przed uplywem terminu zwi

Zarz4dt Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 120 - Kancelaria, w celu podpisania umowy. Za
przypomina r6wnoczeSnie o obowi4zku wniesienia zabezpieczenianalelytego wykorTinia

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborze najkorzygtniejs
zostanie niezwlocznte zamieszczone na stronie intemetowej http://www.zdm.waw.,.bl

Otrzymuj4:
Wykonawc y, ktoruy zloLryli ofertg w przedmiotowym po stgpowaniu

Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08

www.zd m.waw. pl, www.facebook. pl/zd m.wa rszawa

warszawa, dnia,l/ 09 Ml.O,t
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Kryterium -

,,Cena brutto" 60
o

Kryterium-
,,Prowadzenie

elektronicznego
dziennika rob6t"

20 v,

Kryterium- ,,Ilo56
wizyt w tygodniu

(pon.- nd.) na
budowie

Inspektora
Nadzoru-

Koordynatora" 20
o/

Suma Punkt6w

I

NBQ Sp. z o. o
ul. Tadeusza Wendy l0 C
70-665 Szczecin

31,32
20 20

71,32

2.

MAX- PROJEKT
Witold Pietrzak
ul. Dzialkowa llll19
05-808 Parzniew

60,00 20 20
100

3. SPD Sp. z o.o., ul. Czerska
l8 lok. 4l 8, 00-732
Warszawa

45,26
20 20

85.26

od dnia
do

oferty


