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Dot. postgpowaflia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,rlJruchomienie'

,uoqdr oi" i komplekso*u .L.ploaiacja- samoobslugowego systemu najmu rower6w

publicznych Warszaiski Rower Publiczny sprzgtem uiywanym lub odnowionym"'

Num.. postgpowania : ZDMIUMIDZP l7 0/PN/6 l/20

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

ustawy z dnia29 styczria2OO4 r. Prawo zam6rvieri publicznych (Dz. lJ. 22019 r. poz' 1843 ze

zm.) inform uie, 2e w/w postgpowanie zostalo rozstrzygnigte'

Wybrano ofertg Nextbike Polska S.A. w restrukturyzaciirul. Przasnyska 6b, 0l'756 Warszawa

- cena brutto: 28.431.536,10 zl
w tym:
a) Zam6wienie w zakresie podstawowym (zgodnie z formularzem cenorvym)

brutto: 14.284.07 6,10 zl
b) Zam6wienie objgte prawem opcji (zgodnie z formularzem cenowym)

brutto: 14.147 .460,00 zl

Oferta najkorzystniejsza w ocenie kryteri6w oceny ofert i ich znaczenia. Wykonawca spelnia

warunki udrial., w postgpowaniu okreSl one przez Zamawiaj4cego.

OFERTA Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji
ul. Przasnyska 6b

0l-756 Warszawa

- Kryterium 
"ceno 

ofertowa brutto" 60%' 60 pkt;
- Kryterium ,rskr6cenie czasu przebywania ,weru znajduj4cego sig 1a liScie rower6w WRP

oczekujqcych na przeglqd okresowy olire6lorry rv pkt 3.5.2 ust 3 OPZ" 8% - 8 pkt;

- Xryterium dosiarczinia i wl4czenia do systemu WRP rower6w dziecigcych 2Yo-2 pkt;

- Kryterium dostarczenia I wl4czenia do systcmu WRP rower6rv ze wspomaganiem

elektrycznym WRP 4% - 4 Pkt;
- Kryterium przygotowania i bieZ4cego udostgpniania systemu do prezentacji danych

dotycz4cych systemu WRP 2% - 0 Pkt;
- Kryterium zastosowania do realiiacji zam6wienia rower6w cntartei generacji 8% - 0 pkt;

- Kryterium zastosowania do realizacji zam6wienia rower6w nowych 8% - 0 pkt;

- Kryterium zwigkszenia czgstotliwoSci dokonywanych podstarvowych przeglqd6w okresowych

rower6w okre6lonych w pkt 3.5.1 OPZ 8% - 0 pkt
SUMA PUNKTOWz 74 Pkt
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Prosimy o zgloszenie sig wybranej firmy nie p6zniej nil przed uptywem terminu

zwiqzania ofertE, do Zarz4du Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 120 kancelaria w celu podpisania

umowy. Zarnawiaj4cy przypomina r6lvnoczesnie o obowipku wniesienia zabezpieczenia

naleZytego wykonania umowy.

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

zostanie niezwlocznie zamieszczone na stronie internetorvej http://www.zdm.waw.pl
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