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Dot. postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie
inwestycji z budZetu partycypacyjnego pod nazw4: ,rMarszalkowskq na rowetzett
Numer postgpowa niaz ZDMJUMIDZP ll06tPN 192120

Miasto Stoleczne Warszawa - Zaruqd Dr6g Miejskich, na podstawie art. 92 ust. I pkt 1

ustawy z dniaZ9 stycznia2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U.22019 r. poz. 1843 ze

zm. ) inform uj e, 2e w/w po stgpowanie zostalo rozstrzygnigte.

Wybrano ofertg: Zal<lad Uslug Brukarskich ,,ADROG" Sp.J. Adam Dybcio, Eugenia
Dybcio, ril. Dobra 6 m.14 10, 00-388 Warszawa - cena ofertowa brutto 2.643.386,76 zN

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

warunki udzialu w postgpowaniu okreSlon e przez Zanawiajqcego.
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Nr
oferty

Firma (naava) oraz
adres
Wykonawcy

Kryterium -
cena ofertowa
brutto - 60%

Kryterium -
gwarancja
powyzej 60 m-cy
-34%

Kryterium-
dodatkowa
dokumentacja
fotografrczna- 6Yo

Suma punkt6w

PLANETA Sp.zo.o.
ul. Zdziarska 21

03-289 Warszawa
54,77 pkt 34,00 pkt 6,00 pkt 94,77 pkt

2 Zaklad Uslug
Brukarskich
,,ADROG" Sp.J.
Adam Dybcio,
Eugenia Dybcio
ul. Dobra 6 m.14 10

00-388 Warszawa

60,00 pkt 34,00 pkt 6,00 pkt 100,00 pkt

J INSTAI-NIKA
Sp.zo.o. Sp.K.
Al. Gen. ChruSciela
t06t4
00-910 Warszawa

58,35 pkt 34,00 pkt 6,00 pkt 98,35 pkt



Prosimy o zgloszenie sig wybranej firmy jednak nie wczesniejnrz po uplywie 5 dni od dnia

przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lecz, nie p6imej nZ przed

uptywem terminu n>,irazaria ofert4, do Zarz4du Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 120 kancelaria w
cilu podpisania umovty. Zarnawiajqcy przypomina r6wnoczeSnie o obowi4zku wniesienia

zab ezpieczenia naleZyte go wykonania umowy.
Zgodrue z art.92 ust. 2 ustawy Pzp zawradomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie

niezwloczni e zanrieszczone ila stronie internetowej http://www.zdm.waw.pl


