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Wykonawcy
uczestniczEcy w postgpowaniu

Zestawienie i ocena zlo2onych ofert:

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy

Cena
lz{

Skrocenie
czasu

"ealizacji
zadania

Dtugoec
okresu
rekojmi

(miesiace)

1

Pzedsiebiorstwo Budowy Dr6g i Most6w
,,ERBEDIM" Sp. z o.o. 97-300 Piokk6w Tryb. ,

ul.zela2na 3
377 255.43 1 5.'10.2018 60

2
SKANSKA S A Al. Solidarnosci 173 00-877
Warszawa 513 378,2'l 15.10.2018 60

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Punktacja

,,cena"
(waga
60./a)

,,Sk16cenie
czasu

rcalizac)i
zadania"

(waqa 20 %)

"Du9056
okresu

rekojmi"
lwaga 20 o/o)

lqcznie

Pzedsiebiorstwo Budowy Dr6g i

Most6w ,,ERBEDlM" Sp. z o.o. 97-300
Piotrk6w Tryb. , ul. Zela2na 3 60 20 2A 100

2 SKANSKA S.A. Al. Solidarnosci 173
00-877 Warszawa 44 09 20 20 84.09

www.zdw.lodz
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zazqdu D169 Wojew6dzkich w todzi. Dane osobowe pzetwarzane bqdq w
celu realizacja czynno6ci uzedowych oraz w celu zwiqzanym z postepowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego. WQcej

informacii znajduje sre na stronie internelowej zamawralacego www zdw lodz pt w zakladce "Ochrona danyih osoborfch" oraz na
stronie internetowej Urzedu Zam6wie6 publicznych www.r.lzp.gov.pl

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6waen publicznych

w imieniu Wojew6dztwa Lodzkiego - Zatzqdu Drog Wolew6dzkich w t-odzi informuje, Ze

w postQpowaniu o udzaelenie zam6wienia publacznego na: ,,Wykonanie remontu nawierzchni

bitumicznych na odcinku drogi wojewadzkiej Nr 484 - ul. Bartosza Glowackiego w Kamiehsku,

od drogi knjowej Nr 1 do drogi krajowei Nr 91 administrowanej pzez Zanqd DrOg Wojewadzkich

w Lodzi" dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Po pzeprowadzeniu postQpowania o udzielenie zam6wienia publicznego wybrano ofertQ :

Przedsiebiorstwo Budowy Drog i Mostow ,,ERBEDIM' Sp. z o.o. 97-300 Piotrk6w Tryb , ul. Zelazna 3

Cena do zaplacenia jest cenq obowiqzujacq do umowy i wynosi: 377 255,43 zl (slownie ztotych:

tzysta siedemdziesiEt siedem tysiQcy dwiescie pigCdziesiqt piQc 43l100).

1



zgodnie z art. 91 ustawy prawo zam6wiei pubricznych, oferta zlo2ona ptzez wrw wykonawcQ
zostala uznana za najkozystniejszq na podstawie kMeriow okresronych w specyfikacji istotnych
\Marunk6w zamowienia, Jakimi byry cena (waga 60 %), skrocenie czasu rearizacji zadania (waga 20 yo)

i dlugosc okresu rgkojmi (waga 20 %).

umowa zostanie zawarta w terminie okresronym w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamowien
Publicznych, po wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

p.o. DYRE ORA

ikorosiiy ini

lnformacja o wyborze najkozystniejszej oferty zostala wywieszona na tablicy ogloszen w siedzibie
Zamawiajacego o?z zamieszczona na stronie internetowej ZDW w t odzi w dniu Q5-..07.2018 r.

www.zdw.lodz.pl


