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INFORMACJA 

z otwarcia ofert 
 

 

 Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Dróg Miejskich, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 

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

1843r.), przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na: „Naprawy, przeglądy i remonty pojazdów służbowych ZDM w 2021 r.”. 

 

 Numer postępowania: ZDM/UM/DZP/113/PN/98/20 prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego. 

 

Otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu odbyło się w dniu 12.01.2021 r.                

o godz. 10:30. 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć                    

na sfinansowanie zamówienia, w wysokości  brutto tj.: 280.000,00 zł. W tym na część 1- 

175.000,00 zł; część 2 - 80.000,00.zł; część 3 - 20.000,00zł; część 4 - 5.000,00 zł. 

Ofertę złożył następujący Wykonawca:   

 

Część 1: Naprawy, remonty i przeglądy okresowe w 2021 roku 63 szt. pojazdów służbowych 

ZDM różnych marek” 

 

1. Auto – Michałowski 

Jerzy Michałowski 

Ul. Radzymińska 158 

03-576 Warszawa 

- cena 1 roboczogodziny:147,60 zł brutto 

- średnia cena 1 przeglądu:– 162,36 zł brutto 

- cena oryginalnych nowych części zamiennych sygnowanych Logo producenta pojazdu –      

łącznie:  80 517,00 zł brutto 

- wydłużenie okresu gwarancji na wykonane usługi i zastosowane materiały – 18 miesięcy 

- odległość stacji obsługi samochodów od siedziby ZDM przy ul. Gołdapskiej 7 w Warszawie 

– do 10 km  

 

2. ALEKWARMOT Błękitna S.C 

Ul. Błękitna 76, 04-663 Warszawa 

- cena 1 roboczogodziny:120,54 zł brutto 

- średnia cena 1 przeglądu:– 150,00 zł brutto 
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- cena oryginalnych nowych części zamiennych sygnowanych Logo producenta pojazdu –      

łącznie:  128 056,00 zł brutto 

- wydłużenie okresu gwarancji na wykonane usługi i zastosowane materiały – 18 miesięcy 

- odległość stacji obsługi samochodów od siedziby ZDM przy ul. Gołdapskiej 7 w 

Warszawie – 10,01 km-20,00 km 

 

3. Towarowa 33 Sp. z o.o. 
Ul. Towarowa 33, 00-869 Warszawa 

- cena 1 roboczogodziny:59,00 zł brutto 

- średnia cena 1 przeglądu:– 59,00 zł brutto 

- cena oryginalnych nowych części zamiennych sygnowanych Logo producenta pojazdu –      

łącznie:  399 138,00 zł brutto 

- wydłużenie okresu gwarancji na wykonane usługi i zastosowane materiały – 18 miesięcy 

- odległość stacji obsługi samochodów od siedziby ZDM przy ul. Gołdapskiej 7 w 

Warszawie – 10,01 km-20,00 km 

 

Część 2: Naprawy, remonty i przeglądy okresowe w 2021 roku 27 szt. pojazdów służbowych 

ZDM marki Ford w tym objętych gwarancją” 

 

1.Auto – Michałowski 

Jerzy Michałowski 

Ul. Radzymińska 158 

03-576 Warszawa 

 

- cena jednej roboczogodziny: 207,87 zł brutto 

- cena jednego przeglądu okresowego Ford K+: 207,87 zł brutto 

- cena jednego przeglądu okresowego Ford Fiesta.: 207,87 zł brutto 

- cena jednego przeglądu okresowego Ford Focus: 249,44 zł brutto 

- cena jednego przeglądu okresowego Ford Transit.:270,23 zł brutto 
 
 

Część 3: Naprawy, remonty i przeglądy okresowe w 2021 roku 9 szt. pojazd służbowy ZDM 

marki Renault objętych gwarancją 

 

Renault Retail Group Warszawa Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie 156, 02-326 Warszawa 

Oddział Renault Retail Group Warszawa Puławska 

Ul. Puławska 621 B, 02-885 Warszawa 

 

- cena jednej roboczogodziny:292,13 zł brutto 

- cena jednego przeglądu okresowego Renault ZOE.:  294,50 zł brutto 

- cena jednego przeglądu okresowego Renault Kangoo Z.E: 503,03 zł brutto 

 

 

- warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ. 
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