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Zam6wienie na uslugi spoleczne i inne szczeg6lne uslugi
Wartosd zam6wienia poni2ej 750
Rodzaj zam6wienia Usruga

OOO EURO

Data umieszczenia
ogloszenia na
Miasta

,

stronie

ZOZO-|I-ZO

L2:O9:26

I Zamawiajqcy

Zamawiajecy

Zarzad Miejskich Inwestycji Drogowych
ul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa, woj. mazowieckie
(0-22) 569-14-00
(0-22) s69-14-01

- adres
- telefon
- faks
- e-mail

-adresinternetowy

zmid@zmid.waw. ol
lttp_jl^dtyly.zndd_tryetd.pj

Osoba upowainiona do

kontakt6w

w sprawach
proceduralnych

Manuella Szymaniak

- adres

Zarz4d Miejskich Inwestycji Drogowych, ul. Sokratesa 15, O1-909 Warszawa
723
22/ 56-9L-430

- lokal
- telefon
- email

Adres, pod kt6rym
mo2na uzyskad
specyfit<aijq istotnych zarzEd Miejskich Inwestycji Drogowych, ul. Sokratesa 15.01-909 Warszawa
warunk6w zam6wienia
- lokal
Adres, na kt6ry nale2y

pzesylai wnioski

i

oopi.ir..r"n" jo udzialu p. osoba upowazniona do kontakt6w

w postepowaniu

lI
zam6wienia
'
zamowlenla

Nazwa
upls

Prz€dmiot zam6wienia

Swiadczenie uslug w zakresie calodobowej ochrony os6b, obiektu i mienia.

Pzedmiotern zam6wienia iest: Swiadczenie uslug

w

zakresie calodobowej ochrony os6b, obiektu

in*uaty.;i Drogowych pzy ul. Sokratesa 15 w warszawie.

i

mienia Zarzqdu Miejskich

Miejsce wykonania

rob6t budowlanvch,uslug lub miejsce
dostaw

warszawa

Gl6wny przedmiot (CPV) 79.7L.OO.OO-4
Czy dopuszcza sie

oferty

Nie

zloienie oferty
wariantowej

Nte

zloienie

czeSciowej
Czy dopuszcza sie

Czy Zamawiaje€y
zamierza zawrze6,

Nie

umowQ ramowa

Czy Zamawiajacy
zamierza zastosowac
aukcje elektronicznado wyboru

laK

najkorzystniejszej
oferty

Adres strony internetowej,

nakt6rejzostanie

bftpjllzamowienia.um.warszawa.p]
pzeprowadzona aukcja
Czas trwania
zam6wienia fub termin Data zakoiczenia: 202!-f2i!

wykonania

ru
Wymagane

wadium

Informacjedotycz4ce
sytuacji wykonawcy
oraz informacje i

lz3

rnformacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym

0,00 zl.
WARUNKIUDZIAT-U:

1.o udzielenie zam6wienia moga ubiegai sie Wykonawcy, kt6zy nie podlegaj4 wykluczeniu.
mogq ubielai sie wytona*cy, ki6zy spetnia;q nJsiqpuiqce warunki udzialu w postQpowaniu
dotyczace:

2'o udzielenie zam6wienia

20.n.2020, t2:18
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WYKONAWCA SKtLADA:
:lill)￨￨1首 ::llll:￨￨[ツ
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e Wykonawca′ 之e nie pOdlega wykluczeniu na podstavvie art

魃鸞螺柵 灘
Mryteria

oceny ofert i informacje administracyjne

Pzewidywana liczba
wykonawc6w,
kt6rzy zosta n4 zaproszeni
do udziaiu w postepowaniu

Kryteria oceny ofert

2z3

Cena

80

o/o

czas dojazdu zalogi interwencyjnej 20

o/o

20.11.2020,12:18

Fircfox
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warunki uzyskania
dokumentacji

Formularz mo2na odebrai do dnia 2OZO_11_30
Cena: 0.00 zl.

postQpowania

Adres internetow, pod kt6rym mo2na pobrad siwz: http_S1lzmid.waw.pJlZO_U9,ry,C&A:p_!q&Z!Cl
Termin i miejsce skladania
ofert lub wniosk6w
Oferty/wnioski nale2y skladat do dnia 2020-11-30 godzina 10:00
o dopuszczenie do udziatu Miejsce: patrz wy2ej (adres, na kt6ry
nalezy przesyiad wnioski)
w postepowaniu
Data, godzina i miejsce
otwarcia ofert (jesli
2020-11-30, Lo:3o,zarzqd Mieiskich Inwestycji Drogowych, warszawa, ul. sokratesa
15, sata konferencyjna pok. nr 130.
dotyczy)

V fnne informacje
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