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Wszyscy Wykonawcy

Zarzqd Drog Wojew6dzkich w t-odzi informuje, 2e zostalo rozstrzygnigte postgpowanie
o udzielenie zam6wienia publicznego pn.:
Obsluga laboratoryjna rob6t budowlanych dla potrzeb realizacji zadafi bie2qcego utzymania
dr6g wojew6dzkich administrowanych przezZarzqd Dr6g Wojew6dzkich w Lodzi

Po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zam6wienia zgodnie z ustawq Prawo zam6wiei
publicznych wybrano ofertg zlozonA pzez lnstytut Badafi In2ynierskich ,,LABOR AQUILA" Nowa
Wie5, ul. Dzialkowa 15, 42-262 Poczesna.

Cena do zaplacenia jest cenq obowiqzujqcq do umowy i wynosi:
47 589,93 zl (slownie: czterdzieSci siedem tysiqcy piq6set osiemdziesiqt dziewigC zlotych 93/100).
Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamowien publicznych, oferta zlo2ona przez wlw wykonawcq zostala
uznana za nlkozystniejszq w przedmiotowym postqpowaniu na podstawie kryteri6w okreSlonych
w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, jakimi byly cena i czas reakcji. Wykonawca spelnia
warunki udzialu w postgpowaniu.

Umowa z Wykonawcq lnstytut Badaf ln2ynierskich ,,LABOR AQUILA" Nowa Wie6, ul. Dzialkowa
15, 42-262 Poczesna zostanie zawarta zgodnie z art.94 ust. 2 pkt. 3) ustawy Pzp. po wniesieniu
zabezpieczenia nalezytego wykonan ia umowy.

Niniejsza informacja zostala wywieszona na tablicy ogloqzefi w siedzibie Zamawiajqcego oraz
zamieszczona na stronie internetowej ZDW w Lodziw dniu ../1.P..06.2015 r.

Otzymujq:
1. VIA EXPERIOR Sp. z o.o., 26-110 Skarzysko-Kamienna, ul. 3 Maja 88
2. lnstytut Badah ln2ynierskich ,,LABOR AQUILA', Nowa WieS, ul. Dzialkowa 15,42-262 Poczesna

Zestawienie i ocena zloZonej oferty:

Nr
rferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy

cena
(waga 90 %)

liczba
punktow

Czas
reakcji do:

(waqa 10%)

liczba
punktow

l-qczna
liczba pkt

1
VIA EXPERIOR Sp. z o o
26-1'10 Skar2ysko-Kamienna, ul. 3 Maja 88 137 544,75 31,14 48 godzin 0 31,14

2
lnstytut Badan ln2ynierskich ,,LABOR AQUILA'
Nowa WieS, ul. Dzialkowa 15, 42-262 Poczesna 47 589,93 90,00 24 godzin 10 100,00
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