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Miasto stoleczne warszawa - zarzqd Miejskich Inwestycji Drogowych,
zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo
zam6wierl publicznych zawiadamia, 2e postqpowanie'
w
trybie przetargu nieograniczonego, kt6rego
[rowadlone
przedmiotem zam6wienia jest wykonanie rob6t
budowlanyct-r*i4="ny"h z budow4 wind w ramach zadania

inwestycyjnego pn. Budowa urzqdzef diwigowych przv wiiJur<cie
poniatowskiego w warszawie
w zakresie czqSci 3: Budowa 2 wind w istniJl4cycrr wieivcait irot ks. r.
ie;onie ul. solec - numer
sprawy ZP / | 4 / PN / IOl 1 9, zostalo rozstrzyg n iqte.
"ti.o*anycrrw
zamawiajacy dokonal wyboru oferty zlo2onej przez wykonawcq
- warszawskie przedsiebiorstwo Mostowe
MosrY sp' z o'o' BuDowNrcrwo sp. kom._ ul. Marywilska 38/40,
03-228 warszawa, ktora zawierala cenq brutto:
4.782.738,89 zl oraz okres udzielonej rqkojmi: 96 miesiqcy.
Wykonawca spelnil warunki postawione przez T,alnlyiliajecego w przedmiotowym postepowaniu.
Wybran4 ofertq
uznano za najkorzystniejsz4 w kryterium oceny ofert, kt6rvmibyly:
,,cena oferty'brutto --'60 o/d', ,,okres udzielonej
rqkojmi - 4Oo/o".
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PunktacJa

w kryterium Okres

Warszawskie Przedsiqbiorstwo Mostowe Mosw

2

sp. z o.o. BUDOWNICTWO so. kom.
ul. Marywilska 38/40, O3-Z2a Warszawa

60′

FREYSSINET POLSKA sp.z00
ul Gluszycka 5′

Z9odnie z art

00

oFerta odrzucona

02‑215 Warszawa
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(art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy pzp.)

92 ust. 2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie niezw10cznie

zamieszczone na Stronie internetoweJ lll職
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Punktacja

w kryterium
cena brutto
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Z90dnie z zapisami Rozdzialu XI pkt.2 SIWZ′ ZamawiajttEy prosi o niezwloczne potwierdzenie otrzymania niniejszego
plsma.
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