
ZarzEd Drog Wojewodzkich w Lodzi
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lax.42 616 22 51

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zam6wieir publicznych
wojewodztwo Lodzkie - zapqd Dr6g wojew6dzkich w Lodzi informuie, 2e w wyniku przeprowadzonego
postQpowania o udzielenae zam6wienia publicznego nal
Pelnienie na.!-oru autorskiego.dotyczqcego ,,Rozbudowy drogi wojew6dzkiej Nr 481 - przejacie
przez Pruszk6w od km 7+700 do km 9+437,,

wybrano oferte zlozonq przez: SD projekt s.c., ul. Szymborska 10/g, 60_254 poznari.

. . . 
cela do zaplacenra jest.cenq obowiqzujacE do umowy i wynosi: 44 280,00 (slownie zrotych:

czterdziesci cztery tysiEce dwie6cie osiemdziesiqt OO/l OO).

Zestawienie ztozonych ofert:

Punktacja ptzyznana zloaonej olercie

D2.342.97 .4.2019

lnformacja o wyboze oferty zostala
Zamawiajqcego w d niu .);...i2.2019

Lod2,.rQ.. grudnia 2019 r

wten

. Z^godnie z art. 9'l ustawy Prawo zamowiei publicznych, oferta zlozona przez wykonawce: SD proJekt
sc., ul. szymborska 1018,60-2s4 poznan zostara uznana za na.ikozystniejszq nj podstawie tryt"rio*
okreslonych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, jaki;i bly: iend 1oo "zy, doswiadczenie
projektanta w specjalnosci inzynieryjnej drogowej (20 okl, czas rearqi na *eiranie zamawiJjqcego 1io "/"y

.. zgodnie z przedro2onymi dokumentami, ww. wykonawcj nie podrega wyktuczeniu 6ra) spetnia
warunki udzialu w postQpowaniu.

umowa zostanie zawarta w terminie okresronym w art. 94 ust. 2 pkt la ustawy ptawo za
publicznych, po wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Z ugrowa2rricnia
Zarz4,lrr l rrr'rq Woie,rvr

Zaslepca [tVrektora

)vrektom
izkiclr r,r, t odzi

Js. inwestycji

mgr inz. Skt h. ikotu;hi

zamieszczona na stronie internetowej ZOW w Lodzi oraz na tablicy ogloszeh
r.

t
d)

o
o
E

z

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena
(w zl)

Do6wiadczenie
projektanta w
specjalnoSci
iniynieryjnej

drogowej
(iloSc projekt6wi

nadzo16w)

Czas reakcji na
wezwanie

zamawiajAcego
(dni)

1
SD Projekt s.c.
Ul. Szymborska 10/8
60-254 Poznai

44 280,OO 4 7

Punktacja
Numer

oferty Cena
(waga 60 %)

20%

DoSwjadczenie projektanla w
specjalnoSci rnzynieryjnej drogowej

(waga 20 "k

Czas reakcji na wezwanie
zamawiajqcego LEcznie

1 60 0 80.00

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Za.zqdu Dtbg Wojewodzkich w Lodzi. Dane osobowe pzetwaEane bQdq w celu reatizaclr
czynnosci uz?dowych oraz w celu zwiqzanym z postepowaniem o udz elenie zamdwlenia publicznego. wigcel informacfi i,i4o'u;e sil-na stronie
inlernelowei www.zdw.lodz olw zakladce 

"ochrona danych osobowych" oraz na stronie internetowej Ur+du zim6wleri euuticznycn *r*lrro.oou ot.
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