
oznaczenie sprawy DZ.342.74.2018     Łódź, 4 stycznia 2019 r. 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

Naprawy i przeglądy samochodów, ciągników i mercedesów unimog z podziałem na zadania dla 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. 

 

1) Termin wykonania zamówienia :od dnia zawarcia umowy  do dnia 31.12.2019 r.  

2) Warunki płatności zostały określone w tomie II SIWZ w § 5- wzór umowy.  
3) Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryteria:  

cena    60 % 
czas od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia  
do przeglądu lub naprawy pojazdu                                              20 % 
 okres gwarancyjny na wykonane usługi               20 % 

 

 
Zadanie Nr 1 : 

1) Zamawiający na realizację niniejszego zamówienia przeznacza kwotę 27 000,00 zł. (wszystkie 

naprawy i przeglądy) 
2) Szacunkowa wartość za 8 roboczogodzin i przeglądy – 5 789,61 zł brutto  

 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Cena  (w zł) 
(waga 60%) 

 czas od chwili 
zgłoszenia do 

chwili 
przystąpienia  

do przeglądu lub 
naprawy pojazdu                                               

(waga 20%) 

okres 
gwarancyjny na 
wykonane usługi 

(waga 20%) 

2 

ACS Premium Sp. z o.o.  

93-120 Łódź, 

 ul. Przybyszewskiego 199/205 

5658,00 23 godz 36 miesięcy 

5. CARUS Sp. z o.o. ul. Łozowa 10, 91-496 Łódź 6 082,35 24 godz 12 miesiecy 

 
Zadanie Nr 2 : 

1) Zamawiający na realizację niniejszego zamówienia przeznacza kwotę 19 000,00 zł. (wszystkie 

naprawy i przeglądy) 
2)  Szacunkowa wartość za 7 roboczogodzin i przeglądy – 3417,64 zł brutto  

 

 
BRAK OFERT 

 

Zadanie Nr 3 : 

1) Zamawiający na realizację niniejszego zamówienia przeznacza kwotę 14 000,00 zł. (wszystkie 

naprawy i przeglądy 
2) Szacunkowa wartość za 2 roboczogodziny i przeglądy – 1482,64 zł brutto  

 
BRAK OFERT 

 
 

 



Zadanie Nr 4: 

1) Zamawiający na realizację niniejszego zamówienia przeznacza kwotę 38 000,00 zł. (wszystkie 

naprawy i przeglądy) 

2) Szacunkowa wartość za 3 roboczogodziny napraw i przeglądy – 12 232,49 zł brutto  
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Cena  (w zł) 
(waga 60%) 

czas od chwili 
zgłoszenia do 

chwili 
przystąpienia  

do przeglądu lub 
naprawy pojazdu                                               
(waga 20%) 

okres 
gwarancyjny na 
wykonane usługi 

 (waga 20%) 

1. 
Mechanika Pojazdowa Turała Marek  

Glinno 19A, 98-290 Warta 

11 918,70 24 godz 24 miesiące 

 

 

Zadanie Nr 5 : 

1) Zamawiający na realizację niniejszego zamówienia przeznacza kwotę 14 000,00 zł. (wszystkie 

naprawy i przeglądy) 

2) Szacunkowa wartość za 5 roboczogodziny napraw i przeglądy – 2095,00 zł brutto  
 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Cena  (w zł) 
(waga 60%) 

czas od chwili 
zgłoszenia do 

chwili 
przystąpienia  

do przeglądu lub 
naprawy pojazdu                                               

(waga 20%) 

okres gwarancyjny 
na wykonane 

usługi 
 (waga 20%) 

3. MOTO-MARKO Marek Milczarek              

99-400 Łowicz u. Poznańska 128 
2 388,91 24 godz 12 miesięcy 

 

Zadanie Nr 6 : 

1) Zamawiający na realizację niniejszego zamówienia przeznacza kwotę 14 000,00 zł. (wszystkie 
naprawy i przeglądy 

2) Szacunkowa wartość za 2 roboczogodziny napraw i przeglądy – 1 233,69 zł brutto  
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Cena  (w zł) 
(waga 60%) 

czas od chwili 
zgłoszenia do 

chwili 
przystąpienia  

do przeglądu lub 
naprawy pojazdu                                               
(waga 20%) 

okres 
gwarancyjny na 
wykonane usługi 

 (waga 20%) 

4. 
Nova Farm Lena Sobocińska  

95-040 Koluszki, ul. Kraszewskiego 43 

4 998,72 24 godz 13 miesięcy 

 

 



Zadanie Nr 7 : 

1) Zamawiający na realizację niniejszego zamówienia przeznacza kwotę 24 000,00 zł. (wszystkie 

naprawy i przeglądy) 

2) Szacunkowa wartość za 7 roboczogodziny napraw i przeglądy – 3 259,50 zł brutto  
 

BRAK OFERT 

 

Zadanie Nr 8 : 

1) Zamawiający na realizację niniejszego zamówienia przeznacza kwotę 14 000,00 zł. (wszystkie 
naprawy i przeglądy) 

2) Szacunkowa wartość za 2 roboczogodziny napraw i przeglądy – 1 233,69 zł brutto  
 

BRAK OFERT 
 

 

Zadanie Nr 9 : 

1) Zamawiający na realizację niniejszego zamówienia przeznacza kwotę 19 000,00 zł. (wszystkie 
naprawy i przeglądy) 

2) Szacunkowa wartość za 5 roboczogodziny napraw i przeglądy – 3 242,52 zł brutto  

 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Cena  (w zł) 
(waga 60%) 

czas od chwili 
zgłoszenia do 

chwili 
przystąpienia  

do przeglądu lub 
naprawy pojazdu                                               

(waga 20%) 

okres gwarancyjny 
na wykonane 

usługi 
 (waga 20%) 

1 
Mechanika Pojazdowa Turała Marek  

Glinno 19A, 98-290 Warta 
4 025,79 24 godz 24 miesiące 

 

Zadanie Nr 10 : 

1) Zamawiający na realizację niniejszego zamówienia przeznacza kwotę 14 000,00 zł. (wszystkie 
naprawy i przeglądy) 

2) Szacunkowa wartość za 2 roboczogodziny napraw i przeglądy – 2 583,00 zł 
 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Cena  (w zł) 
(waga 60%) 

czas od chwili 
zgłoszenia do 

chwili 
przystąpienia  

do przeglądu lub 
naprawy pojazdu                                               

(waga 20%) 

okres gwarancyjny 
na wykonane 

usługi 
 (waga 20%) 

1. 
Mechanika Pojazdowa Turała Marek  

Glinno 19A, 98-290 Warta 
4 009,80 24 godz 24 miesiące 

 

 

 



Zadanie Nr 11 : 

1) Zamawiający na realizację niniejszego zamówienia przeznacza kwotę 19 000,00 zł. (wszystkie 

naprawy i przeglądy) 

2) Szacunkowa wartość za 4 roboczogodziny napraw i przeglądy – 2 312,40 zł 
 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Cena  (w zł) 
(waga 60%) 

czas od chwili 
zgłoszenia do 

chwili 
przystąpienia  

do przeglądu lub 
naprawy pojazdu                                               

(waga 20%) 

okres gwarancyjny 
na wykonane 

usługi 
 (waga 20%) 

1. 
Mechanika Pojazdowa Turała Marek  

Glinno 19A, 98-290 Warta 
4130,34 24 godz 24 miesiące 

 

 

Zadanie Nr 12 : 

1) Zamawiający na realizację niniejszego zamówienia przeznacza kwotę 14 000,00 zł. (wszystkie 

naprawy i przeglądy) 
2) Szacunkowa wartość za 2 roboczogodziny napraw i przeglądy – 2 583,00 zł 

 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Cena  (w zł) 
(waga 60%) 

czas od chwili 
zgłoszenia do 

chwili 
przystąpienia  

do przeglądu lub 
naprawy pojazdu                                               

(waga 20%) 

okres gwarancyjny 
na wykonane 

usługi 
 (waga 20%) 

1 
Mechanika Pojazdowa Turała Marek  

Glinno 19A, 98-290 Warta 

4009,80 24 godz 24 miesiące 

 
 


