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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r. Prawo zam6wie6 publicznych
Wojew6dztwo t 6dzkie - Zarzqd Dr6g Wojewodzkich w t-odzi informuje, ze w wyniku przeprowadzonego
postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego na..

,,Zakup i dostawa sprzgtu do zimowego utrzymania dr6g w podziate na zadania,, wybrano oferty
zlolone pzez.
o Dla zadania 1:

Firma Handlowo Uslugowa Dariusz Lewandowski, gr-602 chrostkowo, sik6rz 4,
Cena do zaplacenia jest cenq obowiqzujqcq do umowy i wynosi: 1 415 976,00 zl (slownie zlotych: jeden
milion czterysta piqtnascie tysiqcy dziewiqcset siedemdziesiqt szesc 0o/1oo).
o Dla zadania 2:

Ozamet Sp. z o.o., 11-042 Jonkowo, ul. Lipowa 61,
Cena do zaplacenia jest cenq obowiqzujqcq do umowy i wynosi: 56 580,00 zl (slownie zlotych:
piqcdziesiqt szeS6 tysiqcy piqcset osiemdziesiqt 00/1 00).
r Dla zadania 3:

Ozamet Sp. z o.o., 11-042 Jonkowo, ul. Lipowa 61,
Cena do zaplacenia jest cenq obowiqzujqcq do umowy i wynosi: 56 580,00 zl (slownie ztotych:
piqcdziesiqt szeSc tysigcy pigcset osiemdziesiqt 00/1 00).
. Dla zadania 4:

Ozamet Sp. z o.o., 11-042 Jonkowo, ul. Lipowa 61,

Cena do zaplacenia jest cenq obowiqzujqcq do umowy i wynosi: 359 160,00 zl (slownie zlotych: trzysta
piqcdziesiqt dziewiqd tysiqcy sto sze6cdziesiqt 00/100).

Zestawienie zlozonych ofert:

Zadanie 1

Lo-a
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Nazwa (firma) i adres wykonawcy
kryteria

Cena
(w zl)

Gwarancja
(w latach)

Serwis
(w ilo5ci)

2
Firma Handlowo Uslugowa
Dariusz Lewandowski
87-602 Chrostkowo, Sikorz 4

1 415 976,00 12 m-cy 1 przeglqd

Zadanie 2

Lo-AcL.

=eZO
Nazwa (firma) i adres wykonawcy

kryteria

Cena
(w zl)

Gwarancja
(w latach)

Senris
(w iloSci)

3
Ozamet Sp. z o.o.
11-042 Jonkowo, ul. Lipowa 61

56 580,00 2lata 2 przeglqdy



Zadanie 3
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Nazwa (firma) iadres wykonawcy

kryteria
Cena
(w zl)

Gwarancja
(w latach)

Senltris
(w ilo6ci)

1
AEBI SCHMIDT POLSKA Sp. z o.o.
25-650 Kielce, ul. Skrajna 80a

90 036,00 24 m-ce 2 przeglqdy

3
Ozamet Sp. z o.o.
11-042 Jonkowo, ul. Lipowa 61

56 580,00 2lata 2 przeglqdy

Zadanie 4
Lo-e
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=eZo
Nazwa (firma) iadres wykonawcy

kryteria
Cena
(w zt)

Gwarancja
(w latach)

Senryis
(w ilo5ci)

1
AEBI SCHMIDT POLSKA Sp. z o.o.
25-650 Kielce, ul. Skrajna 80a

509 220,00 24 m-ce 2 przeglqdy

3
Ozamet Sp. z o.o.
11-042 Jonkowo, ul. Lipowa 61

359 160,00 2lata 2 przeglqdy

Zgodnie z procedurq, o kt6rej mowa w art. 24aa ustawy Pzp i przewidzianej w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia, Zamawialqcy najpienrv dokonal oceny ofert, a nastgpnie zbadal, czy
wykonawca, kt6rego oferta zostala oceniona jako najkozystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spelnia warunki udzialu w postqpowaniu.

Ocena zlozonych ofert:

Zadanie 1

Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zam6wieh publicznych, oferta zlohona na zadanie 1 przez
wykonawcq Firma Handlowo Uslugowa Dariusz Lewandowski, 87-602 Chrostkowo, Sikorz 4,

zostala uznana za na$ozystniejszq na podstawie kryteriow okreSlonych w specyfikacji istotnych
warunk6w zam6wienia, jakimi byly: ,,cena" (60 %), ,,gwarancja" (20o/o) i ,,seruvis" (20 o/o).

Zgodnie z przedlolonymi dokumentami, ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia
warunki udzialu w postqpowaniu.

Umowa zostanie zawarta w terminie okreSlonym w art. 94 ust. 2 pkt 1a) ustawy Prawo
zam6wiei publicznych, po wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zadanie 2

Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zam6wiefi publicznych, oferta zlo2ona na zadanie 2 przez
wykonawcg Ozamet Sp. z o.o., 11-042 Jonkowo, ul. Lipowa 61, zostala uznana zanajkorzystniejszq

ba
El-
=oZO

punktacja

Cena Gwarancja Senris Lqcznie

2 60,00 0,00 0,00 60,00

Lo-D
CL

=eZo

punktacja

Cena Gwarancja Senris Lqcznie

3 60,00 20,00 20,00 100,00



na podstawie kryteri6w okreSlonych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, jakimi byly: ,,cena"
(60 %), ,,gwarancja" (2OYo) i ,,serwis" (20 Yo).

Zgodnie z przedlolonymi dokumentami, ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia
warunki udzialu w postqpowaniu.

Umowa zostanie zawarla w terminie okreSlonym w art. 94 ust. 2 pkt 1a) ustawy Prawo
zam6wieri publicznych, po wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zadanie 3

Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zam6wiei publicznych, oferta zlo2ona na zadanie 3 przez
wykonawcq Ozamet Sp. z o.o., 11-042 Jonkowo, ul. Lipowa 61, zostala uznana za nlkorzystniejszq
na podstawie kryteri6w okreSlonych w specyfikacji istotnych warunk6w zamowienia, jakimi byly: ,,cena"
(60 %), ,,gwarancja" (20o/o) i ,,serwis" (20 %).

Zgodnie z przedlolonymi dokumentami, ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia
warunki udzialu w postqpowaniu.

Umowa zostanie zawarla w terminie okreSlonym w art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zam6wie6
publicznych, po wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zadanie 4

Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamowiefi publicznych, oferta zloaona na zadanie 4 przez
wykonawcQ Ozamet Sp. z o.o., 11-042 Jonkowo, ul. Lipowa 61, zostala uznana za nalkozystniejszq
na podstawie kryteriow okreSlonych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, jakimi byly: ,,cena"
(60 %), ,,gwarancja" (20o/o) i ,,serwis" (20 o/o).

Zgodnie z przedlolonymi dokumentami, ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia
warunki udzialu w postqpowaniu.

Umowa zostanie zawarta w terminie okreSlonym w art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamowie6
publicznych, po wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

w
Mirosla

lnformacja o wyborze oferty zostala zamieszczona na stronie internetowej w dniu l.O,.l,,2,r..zolg r.

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zazqdu Drq Wojewodzkich w Lodzi, Dane osobowe pzetwazane bgdE w celu realizacji czynnoSci
uzqdowych oraz wcelu arviqzanym zpostgpowaniem oudzielenie-zamdwienia publicznego. Wiqcel informacji .napuje'sig na stronie internetowej
zamawiaiqcego www.zdw.lodz.pl w zakladce,,Ochrona danych osobowych" oraz na stronie interietowej'Uzgdu Zam6wien iu6ficznycn www,uzp.gov.pl
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punktacja

Cena Gwarancja Senris Lqcznie

1 37,20 20,00 20,00 77,20

3 60,00 20,00 20,00 100,00
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punktacja

Gena Gwarancja Senris Lqcznie

1 42,00 20,00 20,00 82,00

3 60,00 20,00 20,00 100,00


