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''

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zarzqd Drog Wojew6dzkich w t-odzi informuje, ze zostalo rozstrzygnigte postgpowanie o udzielenie
zam6wienia publicznego pn.: ,, Sprz4tanie pomieszczef w 2017 roku Zarzqdu Dr6g Wojew6dzkich
w Lodzi, Rejon6w Dr6g Wojew6dzkich, Obwod6w Drogowych z podzialem na zadanil."

Po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamowienia zgodnie z ustawE Prawo zam6wieri
publicznych na:

ZadanieNr l Zarzqd Dr6g Woiew6dzkich w Lodziwybrano ofertg zlo2onqpnzezi ,,BA-ZA-
ZAPART i SYN" Sp. j. ul. Kunickiego 9, 95-200 Pabianice

Cena do zaplacenia jest cenq obowiqzujqc4 do umowy i wynosi: 64 642,30 zl (slownie zlotych:
szeS6dziesiqt cztery tysiqce sze6cset czterdzieSci dwa 30/100).

Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamowieh publicznych, oferta zlo2ona przez wlw wykonawcq
zostala uznana za nalkorzvstniejszq w przedmiotowym postqpowaniu na podstawie 

-kryterium

okreSlonego w specyfikacji istotnych warunkow zam6wienia, jakim byla cena (waga kryterium 60%),
,,ekologiczne stosowanie material6w i Srodkow do sprzqtania" (waga kryterium tOZ.), ,,foncepclt
nadzorowania" (waga kryterium 16%), ,,Zalrudnienie minimum jednej osoby bezrobotnej" (waga
kryterium 14%). Wykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu.

Zbiorcze zestawienie ofert zadanie Nr 1

Umowazostanie zawarlazgodnie zart.94 ust. 1 pkt.2) ustawy Prawozamowiefi publicznych, po
wn iesien i u zabezpieczen ia nale2yte go wykon a n ia u mowy.

Na Zadanie Nr 2 Reion Drog Wojew6dzkich w Belchatowie wybrano ofertg zlo2onqprzezi
F.H.U.T. DOMAR Dorota lgnasiak Suchowola 105,99-332 Rz46nia
Cena do zaplacenia jest cenq obowiqzujqcq do umowy i wynosi: 45 756,00 zl
(slownie zlotych: czterdziesci pigc tysigcy siedemset piqcdziesiqt szesc 00/100).

Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamowieh publicznych, oferta z+ozona przez wlw wykonawcq
zostala uznana za najkorzystniejszq w przedmiotowym postqpowaniu na podstawie kryterium
okreSlonego w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, jakim byla cena (waga kryterium 60%),
,,ekologiczne stosowanie materialow i Srodk6w do spzqtania" (waga kryterium '10%), ,,koncepcja
nadzorowania" (waga kryterium 160/o), ,,Zatrudnienie minimum jednej osoby bezrobotnej" (waga
kryterium 14%).Wykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu.

Numer
ofefi

Nazwa (firma) iadres
wykonawcy

kryteria

Cena w zl

llo56 punkt6w

E1(ologiczne
stosowanie
material6w
i 6rodk6w

do sprzqtania
llo56 punkt6w

Koncepcja
nadzorowania

llo56 punkt6w

Zatrudnienie
minimum

jednej osoby
bezrobotnej

llo56 punkt6w

Lqczna
llo56

punkt6w

2.
,,BA-ZA-ZAP ART i SYN" Sp.j.

ul. Kunickiego g

95-200 Pabianice

64 642,30
6o p. 1o p. 8p. 0p. 7o p.

3.
INWEMER Senrvis Sp. z o.o.
ul. t-qkowa 315, 90-562 Lodz

167 821,20
23,11 p. 1o p. 16 p. 0p 49,11 p.
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Zbiorcze zestawienie ofert Zadanie Nr 2

Numer
oferty

Nazwa (firma) iadres
wykonawcy

kryteria

Cena w zl

llo56 punkt6w

Ekologiczne
stosowanie
material6w
i Srodk6w

do sprzetania
llo56 punkt6w

Koncepcja
nadzorowania

llo66 punkt6w

Zatruclnaenie
minimum

jednej osoby
bezrobotnej

llo56 punkt6w

Lqczna
llo56

punkt6w

1

F.H.U.T. DOMAR
Dorota lgnasiak

Suchowola 105,98-332
RzaSnia

45 755,00
57,25 1o p. 1 6p. 14 p. 97,25 p.

2.
,,BA-ZA-ZAP ART i SYN" Sp.j.

ul. Kunickiego 9
95-200 Pabianice

43 660,08 1o p. 0p. 0p. 7o p.

3.
INWEMER Serwis Sp. z o.o.
ul. Lqkowa 3/5, 90-562 t od2

51 807,60 Oferta odrzucona

Umowa zostanie zawarta zgodnie zart.94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zam6wieri publicznych,
po wn iesien i u za bezpiec zenia nale2ytego wykona n ia u mowy.

Oferta INWEMER Serwis Sp. z o.o. ul. t-qkowa 3/5, 90-562 t-6d2 zloaona na Zadanie nr 2
zostala odrzucona z postepowania na podstawie art. Bg ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp ,,tresc oferty nie
odpowiada treSci SIWZ". W formulazu oferty dla Zadania nr 2 Wykonawca nie zaznaczyl jednej z
dw6ch opcji - al ) lub a2), wymaganego pkt. 2 b.

Na Zadanie Nr 3 Rejon Dr6g Wojew6dzkich w Lowiczu wybrano oferte zloaonqprzez ,,BA-
ZA-ZAPART i SYN" Sp. j. ul. Kunickiego 9, 95-200 pabianice

Cena do zaplacenia jest cenq obowiEzujqcA do umowy i wynosi: 29 106,72 zl (slownie zlotych:
dwadzieScia dziewigc tysigcy sto szeSi 721100).

Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamowien publicznych, oferta zlo2ona przez wlw wykonawcg
zostala uznana za najkorzystniejszq w przedmiotowym postgpowaniu na podstawie kryterium
okreSlonego w specyfikacji istotnych warunk6w zamowienia, jakim byla cena (waga kryterium 60%),
,,ekologiczne stosowanie material6w i Srodkow do spzqtania" (waga kryterium tOZr), ,,koncepcyl
nadzorowania" (waga kryterium 160/o), ,,Zatrudnienie minimum jednej osoby bezrobotnej" lwaga
kryterium 14%).Wykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu.
Zbiorcze zestawienie ofert Zadanie Nr 3

Numer
ofefi

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

kryteria

Cena w zl

Ilo56 punkt6w

Ekologiczne
stosowanie
material6w
i 6rodk6w

do sprz4tania
llo56 punkt6w

Koncepcja
nadzorowania

llo56 punkt6w

Zatrudnienie
minimum

jednej osoby
bezrobotnej

llo56 punkt5w

Lqczna
llo56

punkt6w

2.
,,BA-ZA-ZAP ART i SYN" Sp.j.

ul. Kunickiego g
95-200 Pabianice

29106,72
6op. 1o p. 0p. 0p. 7o p.

3.
INWEMER Serwis Sp. z o.o.
ul. Lqkowa 3/5, 90-562 L6d2 29 520,00 Oferta odrzucona

Umowa zostanie zawafta zgodnie z at1. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamowiefi publicznych,
po wn iesien i u za bezpiec zenia naleZytego wykon a n ia u m owy.

www.zdw.lodz.pl



Oferta INWEMER Serwas Sp. z o.o. ul. LAkowa 3/S, 90-562 L6d2 zlozona na Zadanie nr 3
zostala odrzucona z postepowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp ,,tres6 oferty nie
odpowiada tresci slwz". w formulazu oferty dla zadania ff 3 wykonawca nie zaznaczyl jednel z
dwoch opcji - a1) lub a2), wymaganego pkt. 3 c.

Na Zadanie Nr 4 Reion Dr6g Wojew6dzkich w piotrkowie Trybunatskim wybrano ofertQ
zloaon4przez: ,,BA-ZA-ZAPART iSYN" Sp.j. ut. Kunickiego 9,9S-2OO pabianice.

Cena do zaplacenia jest cenq obowiEzuiEcq do umowy i wynosi: 29 106,12 zl (slownie zlotych:
dwadziescia dziewied tysiecy sto szesc 721100).

zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zam6wie6 publicznych, oferta zlozona przez wlw wykonawcQ
zostala uznana za najkorzystniejszq w przedmiotowym postepowaniu na podstawie kryterium
okreslonego w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, jakim byla cena (waga kryterium 60%),
,,ekologiczne stosowanie materia.low i Srodk6w do spzatania,, (waga kryterium .l Oo;), ,,koncepcja
nadzorowania" (waga kryterium '16%), ,,Zatrudnienie minimum jednej osoby bezrobotnej,, (waga
kryterium 14%). Wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu.

Zbiorcze zestawienie ofert Zadanie Nr 4

umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy prawo zamowien publicznych,
po wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

oferta INWEMER serwis sp. z o.o. ur. Lakowa 3/5, 90-562 Lod2 zrozona na zadanie n( 4
zostala odrzucona z postgpowania na podstawie art. 89 ust. 'l pkt. 2 ustawy pzp ,,tres6 oferty nie
odpowiada hesci slwZ". w formulazu ofe(y dla zadania N 4 wykonawca nie zaznaczyl )ednq z
dw6ch opcji - a1) lub a2), wymaganego pkt. 4 d.

Na Zadanie Nr 5 Rejon 0169 woiew6dzkich w poddebicach wybrano oferte zlozonq przez:
,,BA-ZA-ZAPART i SYN" Sp. j. ut. Kunickiego g, 95-200 pabianice

cena do zaplacenia jest cenq obowiazuiEcE do umowy iwynosi: 56 438,64 zl (slownie zlotychi
pigcdziesiqt sze56 tysiecy czterysta trzydziesci osiem 64/100).

zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamowieFl publicznych, oferta zlozona peez wlw wykonawca
zostala uznana za najkorzystniejszq w przedmiotowym postQpowaniu na podstawie kryterium
okreslonego w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, jakim byla cena (waga kryterium 60%),
,,ekologiczne stosowanie material6w 

-i- 
Srodk6w do sprzEtanli,, lwaga kryte;iur; 10%), ,,koncepcja

nadzorowania" (waga kryterium 16%), ,,Zatrudnienie manimum jednel osoby nezroooinel,, lwajakMerium '14%). Wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu.

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

kryteria

Cena w z[

l1056 punkt6w

Ekologiczne
stosowanie
material6w
i6rodk6w

do sprzqtania
ll056 punkt6w

Koncepcja
nadzorowania

l1056 punkt6w

Zatrudnienie
minimum

jednej osoby
bezrobotnej

l1056 punkt6w

Lqczna
ll056

punkt6w

2.
,,BA-ZA-ZAPART i SYN" SP,J.

ul. Kunickiego I
95-200 Pabianice

29'106,72
6op. 10 p. 0p. 0 p. 70 p.

3.
INWEMER Seruis Sp. z o.o.
ul. Lqkowa 3/5, 90-562 L6d2

29 520.OO Oferta odrzucona

www.zdw.lodz.pl



Zbiorcze zestawienie ofert Zadanie Nr S

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art.94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamowien publicznych,
po wn iesien i u za bezpiec zenia naleZytego wykon a n ia u mowy.

Oferta INWEMER Serwis Sp. z o.o. ul. t-qkowa 3/5, 90-562 L6d2 zloZona na Zadanie nr 5
zostala odzucona z postqpowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp ,,treSc oferty nie
odpowiada treSci SIWZ". W formulazu oferty dla Zadania nr 5 Wykonawca nie zaznaczyl jednej z
dw6ch opcji- al) lub a2), wymaganego pkt. 5 e.

Na Zadanie Nr 6 Reion Dr6g Wojew6dzkich w Sieradzu wybrano ofertg zlo2onqpnzez:
F.H.U.T. DOMAR Dorota lgnasiak Suchowola 105, 98-332 Rzq5nia.
Cena do zaplacenia jest cenq obowiqzujqcq do umowy i wynosi: 48 Z0B,0O zl
(slownie zlotych: czterdzie5ci osiem tysiqcy siedemset osiem OO/1 OO).

Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zam6wieh publicznych, oferta zlozona przez wlw wykonawcg zostala
uznana za nalkozystniejszq w przedmiotowym postqpowaniu na podstawie kryterium okre6lonego
w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, jakim byla cena (waga kryterium 60%), ,,ekologicznL
stosowanie materiaN6w i Srodk6w do sprzqtania" (waga kryterium 10%), ,,koncepcja nadzorowania"
(waga kryterium 16%), ,,Zalrudnienie minimum jednej osoby bezrobotnej" (waga kryterium 14%).
Wykonawca spelnia warunki udzialu w postqpowaniu.

Zbiorcze zestawienie ofert Zadanie Nr 6

Umowa zostanie zawarta zgodnie zarl.94 ust. 1 pkt.2) ustawy Prawo zam6wieh publicznych,
po wn iesien iu zabezpieczenia nale2ytego wykona n ia u mowy.

Numer
oferty

Nazwa (firma) iadres
wykonawcy

kryteria

uena w zl

llo56 punkt6w

Ekologiczne
stosowanie
material6w
i Srodk6w

do sprzqtania
llo56 punkt6w

Koncepcja
nadzorowania

llo56 punkt6w

Zatrudnienie
minimum

jednej osoby
bezrobotnej

llo56 punkt6w

Lqczna
llo56

punkt6w

2.
,,BA-ZA-ZAP ART i SYN" Sp.j.

ul. Kunickiego 9
95-200 Pabianice

56 438,64
6op. 1o p. 0p. 0p. 7o p.

3.
INWEMER Sena/s Sp. z o.o.
ul. t-qkowa 315, 90-562 Lod2 42 508,80 Oferta odrzucona

Numer
oferty

Nazwa (firma) iadres
wykonawcy

kryteria

Cena w zl

llo56 punkt6w

Ekologiczne
stosowanie
material6w
i Srodk6w

do sprzAtania
llo56 punkt6w

Koncepcja
nadzorowania

llo56 punkt6w

Zatrudnienie
minimum

jednej osoby
bezrobotnej

llo56 punkt6w

LEczna
llo56

punkt6w

I

F.H.U.T. DOMAR
Dorota lgnasiak

Suchowola 105,98-332
Rza6nia

48 708,00
53,78 1op 16p 14p 93,78 p.

2.
,,BA-ZA-ZAP ART i SYN" Sp.j.

ul. Kunickiego 9
95-200 Pabianice

43 660,08 1o p. 0p. 0p. 7o p.

3.
INWEMER Serwis Sp. z o.o.
ul. t-qkowa 315, 90-562 Lod2 43 542,00 Oferta odrzucona

www.zdw.lodz.pl



Oferta INWEMER Serwis Sp. z o.o. ul. Lqkowa 3/5, 90-562 LodZ ztozona na Zadanie nr 6
zostala odzucona z postepowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp ,,tres6 oferty nie
odpowiada tresci slwz". w formularzu oferty dla zadania nr 6 wykonawca iie zaznaczyl iednel z
dw6ch opcji - a1) lub a2), wymaganego pkt. 6 f.

Z uor,,,wa),
Zarzarlrr i,,r'r: i.,Vr

Zasie,pca !)yrc

mgr an.. il

Niniejsza informacja zostala zamieszczona na stronie internetowej itablicy ogloszefi w siedzibie ZDW
w Lodzi od ania .2.8'tz.z}'t6 r

www.zdw.lodz.pl
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