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INFORMACJA O WYBORZI NAJKORZYSTNIE.ISZEJ OFERTY

Zarz4d Dr6g Wojew6dzkich w Lodzi informuje. 2e zostalo rozstrzygnigte postgpowanie o udzielenie
zamowienia publicznego pn.: Wykonanie dokum€ntacji projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego
dla zadania pn. ,,Rozbudowa ukladu odwodnienia DW 707 w rejonie skrzy2owania ulic Skierniewickiej
i Walowskiej w Rawie Mazowieckiej'

Po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zam6wienia zgodnie z ustaw4 Prawo zam6wien publicznych wybrano
ofert9 zlozonE przez: Konsorcjum firm: Lider: REM PROJEKT Marcin Lukasiewicz ul. Jana Brzechwy 16.96-100
skiemiewice, Partner: URBAN MEDIA Ewa Urban ul. Marszalkowska 5 5/'t3 lok.22. 00-676 warszawa.
Cena do zaplacenia jest cenq obowiqzujqcq do umowy i wynosi brutto: 66 420,00 zl (slownie: szesidziesiat szesc
tysiQcy czerysta dwadziescia zl. 00/100)
Zbiorcze zestawienie ofert w postepowaniu zloiono I ofertf.

Zgodnic z przedlozonymi dokumentami, Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postgpowaniu

Zgodnie z art. 9l ustawy Prawo zam6wief publicznych, oferta zlozona przez w/w wykonawcE zostala umana za
najkorzystniejsz4 na podstawie krlteri6w okreSlonych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, jakimi byty:
cena (60 %), doiwiadczenie Projektanta w specjalno6ci instalacyjnej w okresie ostatnich 5 lat (20 %) i dtugosi
okresu rgkojmi (20 %).
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Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. I pkt. I ustawy Prawo zam6wien publicmych po wczesniejszym
wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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