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Zan$ Dr6g Wojewodzkich w Lodzi
ul. Sienkiewicza 3
90-113 L6d2

tel.42 616 22 50
fax. 42 616 22 51

L6d2, .. !':J., . 1 1 .2016 r.
D2342.61.5.2016

INFORMACJA O WYBOME NAJKOMYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych
w imieniu Zarzqdu Drog Wojew6dzkich w Lodzi informujq, 2e w wyniku przeprowadzonego
postqpowania o udzielenie zamowienia publicznego na: Budowa chodnika we wsi Zakoiciele
w ciEgu drogi wojewodzkiej Nr 728 wybrano ofertq zlozonApzez
,,DROMED" Rospgdek, Wigckowski Spolka Jawna, ul. Le5na 11, 26-300 Opoczno.

Cena do zaplacenia jest cenq obowiqzujqcq do umowy i wynosi: 508 923,57 zl (slownie zlotych:
piqcset osiem tysiqcy dziewigcset dwadzieScia trzy 571100).

Zestawien ie zlo2onych ofert:

Zgodnie z arl. 91 ustawy Prawo zam6wiefi publicznych, oferta zlo2ona przez wlw wykonawcg
zostala uznana za naikozystniejszq na podstawie kryteriow okreSlonych w specyfikacji istotnych
warunk6w zamowienia, jakimi byly: cena (60 %), dlugoSc okresu rqkojmi (30 %) i doSwiadczenie
kierownika budowy (10 o/o).

Umowa zostanie zawarta w terminie okreSlonym w art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo zam6wie6
publicznych, po wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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lnformacja o wyboze ofertv zostala zamieszczona na stronie internEtowej ZDW w Lodzi oraz na tablicy ogloszen
Zamawiajqcego w dniu ..Q1,..t't.2016 r. I

Numer

oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena

lzI

Dlu9o56 okresu
rqkojmi

Imiesiqce]

DoSwiadczenie kierownika budowy
(1 osoba, posiadajqca uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w
specjalnoSci in2ynieryjnej drogowej

w zakresie odpowiadajqcym pzedmiotowi

zam6wienia, kl6ra w okresie ostatnich 5 lat
pzed uplywem terminu skladania ofert pelnila

funkcje kierownika budowy przy zadaniach
polegajEcych na budowie, pzebudowie lub
rozbudowie d169 klasy technicznej min. G
minimum pzez okres min. 12 miesipy)

lmiesiacel

1. "DROMED' 
Rospgdek, Wigckowski Spolka Jawna

ul. LeSna 1 1, 26-300 Opoczno
508 923,57 60 12

Ocena zlozonych ofert:

Numer

oferty
Firma (nazwa) lub naavisko oraz adres

wykonawcy

Punktacja

Cena
(waga 60 %)

DugoSc okresu
rgkojmi

(waga 30 %)

DoSwiadczenie

kierownika

budowy
(waqa 10 %)

Lqcznie

1
,DROMED' Rospgdek, Wigckowski Spolka Jawna
ul. LeSna 1 1, 26-300 Opoczno

60 30 10 100
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