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INFORMACJA
z otwarcia ofert

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich, dzialaj4c zgodnie z art. 86 ust.

5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wief publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.

IB43 z p6Ln. zm.), przekazuje informacje z otwarcia ofert w postqpowaniu o udzielenie

zam6wienia publicznigo pn. ,rWykonanie dziela w postaci pr4ygotowania sprawozdania

wraz z ofwiadczeniem o osiqgnigciu wskainikdw rezultatu, ktdre zostanie opracowane po

przeprowadzeniu czynnoici i zakresie: (1) wykonania pomiardw ruchu, (2) opracowania i
'zweryJikowania 

midelu ruchu, (3) oszacowaniu kor4yici w prucy przewozowei i @
orzo-ioronia kor4ySci z oszczgdnoflci i czasdw w przewozach pasaherskich, dla proiektdw'.',

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, nr postqpowana

ZDMNWDZP I 9 5 IPN I 8 4 I 20 .

Otwarcie ofert w przedmiotowym postgpowaniu odbylo sig w dniu 29.10.2020 r'

o godz. 1l:00.
Przed otwarciem ofert Zamawiai4cy podal kwotg, jak4 zarnietza ptzeznaczye

na sfinansowanie zam6wienia, w wysokoSci: 300 000'00 zl brutto, w tym:

Cz956l 125 000,00 zl
CzgS(,II: 175 000,00 zl.

Oferty zloiryli nastEpuj 4cy Wykonawcy :

Czg56I:

Firma (nazwa) oraz adres

Wykonawcy
Cena oferty
brutto

W ramach kryteri6w ocenY ofert
l) termin skr6cenia czasu realizacii
zam6wienia
2) olaes rgkojmi

Termin
wykonania/
Warunki
platnoSci

TRANSPROJEKT GDANSKI
Sp. z o.o.
ul. Zabytkowa 2
80-253 Gdafrsk

107 010.00 zl l)
2)

do 04.12.2020 r.
5 lat

zgodnie z
zapisami SIWZ

Konsorcjum:
l) Utila Sp. z o.o.
- pelnomocnik
ul.Targowa42120
03-733Warszawa
2)EU - CONSULT SP. z o.o.

ul. Toruriska l8c lok. D
80-747 Gdarisk

109 470.00 zl l)
2)

do 04.12.2020 r.
5 lat

zgodnie z
zapisami SIWZ



CzgS6II:

Firma (nazwa) oraz adres

Wykonawcy

Cena oferty
brutto

W ramach kryteri6w ocenY ofert
1) termin skr6cenia czasu realizacji

zam6wienia
2) okres rgkojmi

Termin
wykonania/
Warunki
platnoSci

TRANSPROJEKT GDANSKI
sp. z o.o.

ul. Zabytkowa 2
80-253 Gdansk

l5l 905.00 zl l)
2)

do 04.12.2020 r.
5 lat

zgodnie z
zapisami SIWZ

Konsorcjum:
1) Utila Sp. z o.o.

- pehomocnik
ul.Targowa42120
03-733 Warszawa
2) EU - CONSULT SP' z o'o.

ul. Torurlska l8c lok. D
S0-747 Gdafsk

138 990,00 zl l)
2)

do 04.12.2020 r.
5 lat

zgodniez
zapisami SIWZ

DZP,zzo@zdm.waw.ol


