
oznaczenie sprawy : DZ.342.90.2017 
 

                                                     
Łódź, dnia 04.01.2018 r. 

Protokół z otwarcia ofert 
       Koszenie trawników, poboczy i rowów przydrożnych administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w latach 2018 - 2019,            
w zakresie pasów drogowych drogi wojewódzkiej Nr 710 Warta – Błaszki, w km  60 + 213 - 74 + 894, drogi wojewódzkiej Nr 480,  ul. POW w Sieradzu 
w km 318 + 161 - 323 + 331 oraz drogi wojewódzkiej Nr 482 Ksawerów – Dobroń, z podziałem na zadania. 
 
Zadanie 1: Koszenie trawników, poboczy i rowów przydrożnych administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie w latach 2018 – 
2019 w zakresie drogi wojewódzkiej Nr 482 Ksawerów - Dobroń;    67 516,74 zł brutto 
 
Zadanie 2: Koszenie trawników, poboczy i rowów przydrożnych administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Sieradzu w latach 2018 - 
2019 w zakresie drogi wojewódzkiej Nr 480, ul. POW w Sieradzu; 47 785,22 zł brutto  
. 
Zadanie 3: Koszenie trawników, poboczy i rowów przydrożnych administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Poddębicach w latach 2018 - 
2019 w zakresie drogi wojewódzkiej Nr 710 Warta - Błaszki; 71 986,32 zł brutto 
 
2.  Termin wykonania zamówienia  od daty zawarcia umowy do dnia 31.10.2019r. 
3. Warunki płatności: zostały określone w tomie II SIWZ w § 5- wzór umowy. 
4. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium:  
 
 

Lp. 
 
                               Rodzaj   kryterium 

  
          Waga % 

1 Cena „(C)” 60% 

2 
„czas jednokrotnego wykonania koszenia trawników, poboczy i 
rowów przydrożnych w danym cyklu od chwili rozpoczęcia prac 
przez Wykonawcę”,K” 

20% 

3 
„termin rozpoczęcia realizacji jednokrotnego koszenia trawników, 
poboczy i rowów przydrożnych w danym cyklu od przekazania 
terenu robót (pasa drogowego)„M” 

20% 
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oferty 

 

 

                 Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

 

 

 

 

kryterium 

 

 

kryterium 

 

 

 

kryterium 

 

 

ZADANIE NR 1 

 

 

ZADANIE NR 2 

 

 

ZADANIE NR 3 

 

kryterium: cena   (C)- waga kryterium) - 60 % 

 

kryterium: cena   (C)- waga 
kryterium) - 60 % 

 

kryterium: cena   (C)- waga kryterium) - 
60 % 

 

czas jednokrotnego wykonania koszenia 
trawników, poboczy i rowów przydrożnych 
w danym cyklu od chwili rozpoczęcia prac 

przez Wykonawcę 

czas jednokrotnego wykonania 
koszenia trawników, poboczy i 

rowów przydrożnych w danym cyklu 
od chwili rozpoczęcia prac przez 

Wykonawcę 

czas jednokrotnego wykonania 
koszenia trawników, poboczy i rowów 
przydrożnych w danym cyklu od chwili 

rozpoczęcia prac przez Wykonawcę 

termin rozpoczęcia realizacji jednokrotnego 
koszenia trawników, poboczy i rowów 

przydrożnych w danym cyklu od 
przekazania terenu robót (pasa drogowego 

termin rozpoczęcia realizacji 
jednokrotnego koszenia trawników, 
poboczy i rowów przydrożnych w 

danym cyklu od przekazania terenu 
robót (pasa drogowego 

termin rozpoczęcia realizacji 
jednokrotnego koszenia trawników, 
poboczy i rowów przydrożnych w 

danym cyklu od przekazania terenu 
robót (pasa drogowego 

1 

DREWZEL Gabriel Skrzypczyński sp.j. 

98-220 Zduńska Wola 

Wojsławice 107b  

 

  47 785,22 71 986,32 

 

 

 
do 19 dni do 19 dni  

 
 

w ciągu 2 dni w ciągu 2 dni 

2 

M.R. Małgorzata Radosz 

Al. Wyszyńskiego 74 m. 29 

94-047 Łódź 

56 527,47  44 258,40 

do 19 dni   do 19 dni 

w ciągu 2 dni  w ciągu 2 dni 

3 

Jadwiga Janczyk  

97-403 Drużbice 

Zwierzyniec 63 

66 884,29 57 105,26 64 657,44 

do 19 dni do 19 dni do 19 dni 

w ciągu 2 dni w ciągu 2 dni w ciągu 2 dni 
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