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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: Poprawa bezpieczefstwa na drodze wojew6dzkiej Nr 449 popnzez zastosowanie
zsynchronizowanego oznakowania na trzech przei6ciach dla pieszych w miejscowo5ciach:
Roman6w, Brofczyn, Gzik6w, realizowana w ramach Bud2etu Obywatelskiego Samorzqdu
Wojew6dztwa L6dzkiego 201 9.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych
Wojewodztwo Lodzkie - Zarzqd Drog Wojew6dzkich w t-odzi informuje, ze w wyniku pzeprowadzonego
postQpowania o udzielenie zam6wienia publicznego nai

Poprawa bezpieczehstwa na drodze wojew6dzkiej Nr ug poprzez zastosowanie
zsynchronizowanego oznakowania na trzech przej6ciach dta pieszych w miejscowo6ciach:
Roman6w, Brofczyn, Gzik6w, realizowana w ramach Bud2etu Obywatelskiego Samorzqdu
Wojew6dztwa L6dzkiego 2019 wybrano ofertg zlozonEpzez Wykonawcg:
F.H.U. ,,MACUGA"

Wodzimiez Macuga, ul. Boleslawa Prusa 7, 98-200 Sieradz

Cena do zaplacenia jest cenq obowiqzujqcq do umowy i wynosi: 175
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Nazwa (firma) iadres wykonawcy

F.H.U.,,MACUGA" Wlodzimiez Macuga

1.

Okres rgkojmi

Cena
(w zl)

175

(w miesiqcach)

60
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Termin realizacji
zadania ( data)

31.10.2019

Ul. Boleslawa Prusa 7,98-200 Sieradz

Punktacja przyznana zlo2onej ofercie.
Punktacja
Numer
oferty

1.

Cena
(waga 60 %)

60,00

Okres rqkojmi

Termin realizacji zadania

(waga20%)

(waga2O%)

20,00

0,00

Lqcznie

80,00

Zgodnie z arl. 91 ustawy Prawo zam6wieh publicznych, oferta zlolona przez wykonawce: F.H.U.
,,MACUGA" Wodzimierz Macuga, ul. Boleslawa Prusa 7, 98-200 Sieradz zostala uznana za
najkozystniejszq na podstawie kryteriow okreSlonych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia,
jakimi byly: cena (60 %), dlugoSc okresu rqkojmi (20 %) i termin realizail zadania (20%).
Zgodnie z przedlo2onymi dokumentami, ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia
warunki udzialu w postgpowaniu.

KTCR
Kuklinski

Umowa zostanie zawarta w terminie okreslonym w art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo zamowien
publicznych po wn iesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonan ia umowy.

lnformacja o wyboze oferty zostala zamieszczona na stronie internetowej ZDW w Lodzi oraz na lablicy ogloszell
zamawiajEcego w dniu lYJ..09.2019 r.
Administratorem danych osobowych iest oyrektor ZazEdu 0rog Wojewodzkich w Lodzi. Dane osobowe pzetwazane bQdE w celu realizacji
czynnosci ueQdou/ych oraz w celu z{iEzanym z postQpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznqo. Wigcej informacji znajduje sie na stronie
inlernetowej www.zdw lodz.0lw zakladce ,Ochrona danych osobowych' oraz na stronie internetowej Urzedu Zamdlviei Publicznych wr /w.uzp qov pl

