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TNFORMACJA O UNTEWAZNTENtU POSTEPOWANIA
W ZAKRESIE ZADAN: 2, 3, 5

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych
Wojewodztwo t6dzkie - ZatzEd Dr6g Wojewodzkich w Lodzi informuje, Ze w wyniku pzeprowadzonego
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na Koszenie trawnik6w, poboczy i row6w
przydroZnych na sieci dr6g administrowanych przez Zatzqd Drog Wojew6dzkich w Lodzi
w latach 2020-2022 z podzialem na zadania - uniewaznia postQpowanie w zakresie zadan 2, 3 i 5.

Zgodnie z procedurE, o kt6rej mowa w ad..24aa ustawy Pzp i pzewidzianej w specyfikacji istotnych
warunk6w zam6wienia, w pierwszej kolejnosci dokonano oceny ofert.
Punktacia przyznana zlo2onvm ofertom

t.p Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Punklacja

Cena

Deklarowana liosa

brygad roboc4ch
pGcujqca w ciqgu

1 dnia roboczego

w ramach zadania

Deklarcwana ilos,c

km wykoszonych
kompleksowo
w ciqgu 1 dnia

roboczego
w ramach zadania

qcznie

60"/. 25ab

1
Green Park Sp. z o.o.
97-500 Radomsko. ul Sanicka 26

49,79 25 89,79

2 ,ANDRO+" Roman Filalkowski
ul. A. Fredry 43, 95-060 Brzeziny

25 100,00

3

Konsorqum:
Jadwiga Janczyk
Zwiezyniec 63, 97-403 Druzbice
Pawel Janczyk
Zwiezyniec 63, 97-403 Dru2bice

56,51 15 96,51

Numer

oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena

(w zl)

Deklaronana ilocd
brygad roboczych

pracuiqca w ci4gu I dnia
robocrego w ramach

zadania

Deklarowana ilo66 km
wykoszonych

kompleksono w ciqgu
1 dnia roboczego
w ramach zadania

2 Green Park Sp z o.o.
97-500 Radomsko. ul. Sanicka 26

2 459 182.68 4 11

3 ,ANDRO+" Roman Frjalkowska
ul. A. Fredry 43, 95-060 Bzeziny

4

5

Konsorcjumi
Jadwiga Janczyk
Zwiezyniec 63, 97403 Druzbice
Pawel Janczyk
Zwiezyniec 63, 97{03 Dru2bice

2 166 886,73 4 10
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W zakresie zadania 2 uniewaznia postepowanie o udzielenie zam6wienia publicznego na podstawie
art.93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamowien publicznych poniewaz cena najkozystniejszej oferty
pzewyasza kwotQ, kt6rq zamawi4acy zamierza przeznaczye na sfinansowanie zam6wienia.
Zamawi4qcy na realizacje niniejszego zadania ptzeznaczyt Srodki w wysokosci: 1 653 562,55 zl.
Cena najkozystniejszej oferty wynosi: 2 040 903,43 zt.

Zestawienie zlo2onvch ofert:

2 040 903,43 '10

60,00 
|

15



W zakresie zadania 3 uniewaznia postepowanie o udzielenie zam6wienia publicznego na podstawie
art.93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamowiei publicznych poniewaz cena najkozystniejszej oferty
pizewyasza kwote, kt6rq zamawiEacy zamieza przeznaczy' na sfinansowanie zam6wienia.
Zamawiqqcy na realizacjg niniejszego zadania przeznaczyl Srodki w wysokosci: 1751 341,742,'.
Cena najkozystniejszej oferty wynosi: 2 339 162,39 zl.

Zestawienie zlozonvch ofert:

W zakresie zadania 5 uniewaznia postepowanie o udzielenie zam6wienia publicznego na podstawie
art.93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zam6wiei publicznych poniewaz cena najkozystniejsze.i oferty
pzewyzsza kwotQ, kt6rA zamawiqacy zamietza przeznaczy' na sfinansowanie zam6wienia.
Zamawi,acy na realizacje niniejszego zadania przeznaczyl Srodki w wysokosci: 1804382,61 zl.
Cena najkozystniejszej oferty wynos|. 2 481 284,15 zl.

Zestawienie zlozonych ofert:

Numer
oferty

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

Deklarowana iloic
brygad robocrych

pracuhca w ciagu l dnia
roboczego w ramach

zadania

Deklarowana iio6a km
wykoszonych

komplekso$o veciegu
'i dnia roboczego
rY nmach zadania

2 Green Park Sp. z o.o.
97-500 Radomsko, ul. Sanicka 26

2 408 362,00 4 11

5

Konsorqum:
Jadwiga Janczyk
Zwierzyniec 63, 97403 Druzbice
Pawel Janczyk
Zwiezyniec 63, 97-403 Dru2bice

2 339 162,39 4 '10

L,P Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Punktacja

Cena

Deklarowana ilosc

brygad roboczych
pracuiqca w ciqgu

1 dnia rcboczego
w ramach zadanE

Deklarowana itoaa

km wykoszonych
kompleksowo
w ciqgu 1 dnia

roboczego

!r ramach zadania

lqcznie

60% 25.1r

1
Green Park Sp z o.o.
97-500 Radomsko, ul. Sanicka 26 58,28 't5 98,28

2

Konsorcjum:
Jadwiga Janczyk
Zwiezyniec 63, 97-403 Dru2bic€
Pawel Janczyk
Zwiezyniec 63, 97-403 Druzbice

60,00 25 15 100,00

Numer
oferty

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

Deklarowana i1066

brygad roboczych
pracuiaca w ciegu 1 dnia

rcboczego w ramach
zadania

DeklaroMna iloSd km
wykoszonych

kompleksowo w ciqgu
1 dnia roboczego
w ramach zadania

1
Drewzel Gabriel Skrzypczyiski sp. j
Wojslawice 107 b
98-220 Zduiska Wola

2 481 284,15 4 10,1

Zgodnie z procedurq, o kt6rej mowa w aft. 24aa ustawy Pzp i przewidzianej w specyfikacji istotnych
warunk6w zam6wienia, w pieMszej kolejnosci dokonano oceny ofert.
Punktacia 0zvznana zlozonvm ofertom:

I

I

I



lnformacja o uniewaznieniu postgpowaniFloslala zamreszczona na stronie internetowej ZDW w Lodzi oraz na
tablicy ogloszeh Zamawiajqcego w dniu . !1.U....01.2020 t.

Rrl

rti:U

L.p. Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Punktacja

Cena

Deklarowana ibsd
brygad roboczych
pracunca w ciqgu

1 dnia roboczego

w ramach zadania

Deklarowana iloSc

km wykoszonych
kompleksowo

w ciqgu 1 dnia

roboczego

w ramach zadania

lqcznie

60% 25% 15%

1

Drewzel Gabriel Skzypczyiski sp. j
Wojslawic€ 107 b
98-220 Zduiska Wola

60,00 25 -15 '100,00

Admrn6lrcto'e'n danycn osobowych Jesl Dyre(lor ZaeEdu Drog Wojewodz,(,ch w Lodzi. Dane osobowe pzetwarzane bgda w celu realizaqr c4nroscr
ulzedowlch oraz wcelu zwiEzanym z post?porvaniem o udzielenie zamowienia publicznego. wQcej rnformaqi zna;ou]e srq na stronre interietowej
zamawiaiqcego www zdw.lodzplw zakladce ,Ochrona danych osobowych'oraz na stronie inlemetowejuzgdu Zam6wieri iudlcznyctr www uzp.gov.pl

Zgodnie z procedurq, o ktorej mowa w ad,,. 24aa ustawy Pzp i pzewidzianej w specyfikacJi istotnych
warunk6w zam6wienia, w paerwszej kolejnosci dokonano oceny ofert.
Punktacia orzvznana zlo2onvm ofertom :

I


