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Wykonawcy
uczestniczacy w postepowaniu

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

w imieniu Wojewodztwa L6dzkiego - Zazadu Dr6g Wojew6dzkich w Lodzi informujq, ze

w postQpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na: ,,Naprawy i pzegledy samochod6w,

ciagnik6w z podzialem na zadania dla Zarzqdu Drog Wojew6dzkich w Lodzi" dokonano wyboru

naj korzystn iejszych ofert. :

Zestawienie i ocena zlo2onych ofert:

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

(waga 60010)

czas od chwili
zgloszenia do

chwili pzystEpienia
do przeglqdu lub
naprawy pojazdu

(waga 20%)

1

AUTO SERWIS IUAN Anna Niezbecka

kol. Rqczno 58, 97-510 Reczno 2 269,35

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Punktac.ia

kryterium
,,cena"

(waga 60%)

czas od chwili
zgloszenia do

chwili
pzystapienia

do pzeglqdu lub
naprawy pojazdu

(wasa 2o'k\

okres gwarancyjny
na wykonane

uslugi
(waga 21o/o)

lqcznie

1

AUTO SERWIS JUAN Anna
Niezbecka kol. Rgczno 58,
97-510 Reczno 20 0 80

zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zam6wien publicznych, ofetla zlozona pzez wlw wykonawcq
zostala uznana za najkozystniejszq na podstawie kryteriow okreSlonych w specyfikacji istotnych

www.zdw.lodz
Administratorem danych osobowych jest DyEktot Zatzqdu Dr6g Wojew6dzkich w Lodzi. Dane osobowe przetwarzane bqda w
celu realizacji czynnosci uzqdowych oraz w celu zwiaz anym z postepowaniem o udzielenje zam6wienia publicznego. WiQcej

informacji znajduje sie na skonie internetowej zam awiajqcego www.zdw.lodz.pl w zaklad ce ,,Ochrona danych osobowych" oraz na
stronie internetowej Urzedu Zam6wiei publicznych www uzp.gov.pl

Zadanie 2i

AUTO SERWIS JUAN Anna Niezbecka kol. Rqczno 58, 97-510 Rqczno

Cena do zaplacenia za sumQ roboczogodzin i przeglady wynosi: 2 269,35 zl brutto (slownie

zlotych: dwa tysiace dwiescie szesedziesiqt dziewiq6 35/100).

okres
gwarancyjny na
wykonane uslugi

(waga 20ok)

24 godziny 12 miesiqcy

60



warunkow zam6wienia, jakimi byly cena (waga 60 o/o), czas od chwili zgloszenia do chwili pzystqpienia

do przeglqdu lub naprawy pojazdu (waga 20 %) i okres gwarancy.lny na wykonane uslugi (waga 20 %).

Umowa zostanie zawarta w terminie okreslonym w art. 94 ust. 2 pkt 1a) ustawy prawo

zam6wien Publicznych.

Zadanie 3

Auto Kabziriski Sp. z o.o. 97-300 Piotrk6w Trybunalski, ul. Sulejowska 45
Cena do zaplacenia za sumQ roboczogodzin i przeglqdy wynosi: 3306,i6 zl brutto (slownie zlotych
trzy tysiqce tzysta szesc 16/100).

Zestawienie i ocena zlo2onych ofert

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

(waga 600/o)

czas od chwili
zgloszenia do

chwili pzystepienia
do przeglEdu lub
naprawy poiazdu

(waga 2oo/o\

okres
gwarancyjny na
wykonane uslugi

(waga 20o/o)

2

Auto Kabzi6ski
97-300 Piotrk6w
ul. Sulejowska 45

Sp. z o.o.
Trybunalski,

3306,16 24 miesiEce

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Punktacja

czas od chwili
zgloszenia do

chwili
pzystqpienia

do pzeglqdu lub
naprawy pojazdu

(waqa 20%)

okres gwarancyjny
na wykonane

uslugi
\wala 20o/o)

lacznie

2

Auto Kabzifski Sp. z o.o.
97-300 Piotrk6w Trybunalski,
ul. Sulejowska 45

60 20 10

D OR

UU kliriski

Niniejsze ogloszenie zostalo wywieszone na tablicy ogloszen w siedzlbie ZamawiajEcego zamieszczone
na stronie internetowej ZDW w Lodzi w dniurcO5.2O.l9 r.

www.zdw.lodz.pl

18 godziny

kryterium
,.cena"

(waga 60%)

zamawidacy informuje, iz na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo
zamowien publacznych uniewaznia postQpowanie pn.,, Naprawy i pzegtedy samochodow, ciqgnik6w
z podziatem na zadania dla zarzedu Dr6g wojew6dzkich w Lodzi" w zakresie zadania nr 1 i 4.
W zakresie ww. zadari nie zlozono zadnych ofert.


