
 
 
 

DZ.342.28.2015 

                                                                                                                                     Łódź, dnia  10.06.2015r.

  

Wszyscy Wykonawcy 

  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi  informuje, że zostało rozstrzygnięte postępowanie                                    

o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  

Koszenie trawników, poboczy i rowów przydrożnych administrowanych przez Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Łodzi – Rejon Dróg Wojewódzkich w Poddębicach w roku 2015. 
 
Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 

wybrano ofertę  złożoną przez: 

 

Jadwiga Janczyk, 97-403 Drużbice, Zwierzyniec 63 

 

Cena do zapłacenia jest ceną obowiązującą do umowy i wynosi:  243 593,86 zł  

(słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt trzy zł 86/100) 

 

Zbiorcze zestawienie ofert  

Numer 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres wykonawcy 

Cena  

[zł] 

czas jednokrotnego 

wykonania  koszenia 

trawników, poboczy      i 

rowów przydrożnych    w 

danym cyklu „(K)” 

Punktacja  

kryterium 

„cena” 

(waga 

90%) 

czas jednokrotnego 

wykonania  koszenia 

trawników, poboczy      

i rowów przydrożnych    

w danym cyklu „(K)” 

łącznie 

pkt. 

3 

Jadwiga Janczyk 

97-403 Drużbice 

Zwierzyniec 63 

 243 593,86 zł 12 dni 90 10  100 pkt. 

1 

Zakład Usług Ogrodniczych 

S.C Sylwester & Rafał 

Pawlak  ul. Zbiorcza 2A,  

92-332 Łódź 

325 398,81 zł  12  dni                             Oferta  odrzucona 

2 

 

Ośrodek Aktywacji 

Zawodowej i  

Szkoleń Sp. z o.o. 

Ul. Próchnika 5 

90-408 Łódź 

432 085,40 zł 12 dni 50,74 10 60,74 pkt. 

 

Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych, oferta złożona przez w/w wykonawcę została uznana za 

najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu na podstawie kryterium określonego w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, jakim była cena (waga kryterium 90%) i czas jednokrotnego wykonania  koszenia 

trawników, poboczy   i rowów przydrożnych    w danym cyklu „(K)”, (waga  kryterium 10%). Wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 



 
 

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, po wniesieniu  

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Ponadto Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp. Wykluczono Wykonawcę: 

Zakład Usług Ogrodniczych S.C Sylwester & Rafał Pawlak  ul. Zbiorcza 2A, Wykonawca nie wniósł  wadium    

w wymaganym  przez Zamawiającego terminie  do dnia 27.05.2015 r., do  godz. 10:00. Zgodnie z art. 24 ust. 4 

ustawy Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

 

      DYREKTOR 

                                                                                                                           inż. Mirosław  Szychowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

 

1. Jadwiga Janczyk, 97-403 Drużbice, Zwierzyniec 63 

2. Zakład Usług Ogrodniczych S.C Sylwester & Rafał Pawlak  ul. Zbiorcza 2A,  

  92-332 Łódź 

3. Ośrodek Aktywacji Zawodowej i Szkoleń Sp. z o.o., Ul. Próchnika 5, 90-408 Łódź 

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajacego oraz na 

tablicy ogłoszeń w dniu 10.06.2015r. 


