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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 slycznia 2004 r. Prawo zam6waei publicznych

w imieniu Wojewodztwa L6dzkiego - ZatzEdu Dr6g Wojew6dzkich w Lodzi informujQ, 2e

w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego na ,, Pelnienie nadzoru autoEkiego

dotyczqcego ,,Rozbudowy drogi woiew6dzkiei nr 726 na odcinku przejscia przez lnowl6dz"

dokonano wyboru najkozystniejszej oferty. Po przepro\Madzeniu postgpowania o udzielenie zam6wienta

publicznego wybrano ofertQ:

TRAFFIC -SYSTEM in2. Daniel Chabrowski 41-902 Bytom ul. Marszalka J6zefa Pilsudskiego 53/4.

Cena do zaplacenia za zamowienie podstawowe jest cena obowiqzujqcq do umowy i wynosi

30 750,00 zt (slownie zlotych: kzydziesci tysiecy siedemset pie6dziesiqt 00/100).

Zestawienie i ocena zlozonej ofe(y

Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamowiei publicznych, otetla zlozona ptzez wlw wykonawce

zostala uznana za na.ikozystniejszE na podstawie kryteri6w okreslonych w specyfikacli istotnych

warunk6w zamowienia, jakimi byly cena (waga 60 %), doSwiadczenie projektanta w specjalnosci
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Punktacja:



in2ynieryjnej drogowej w okresie ostatnich 5 lat (waga 20 o/ol i czas reakcji na wezwanie

Zamawiajacego (wala 20 o/ol.

Umowa zostanae zawarta w terminie okreslonym w art. 94 ust. 2 pkt la) ustawy Prawo zamowien

Publicznych, po wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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Niniejsze ogloszenie zostalo wywieszone na tablicy ogloszen w siedzibie zamawialacego oraz
zamieszczone na stronie internetowei ZDW w Lodzr w d niu ...1.i,..Oq.ZOlg r.
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