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Wykonawcy
uczestniczqcy w postQpowaniu

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r. prawo zam6wien
publicznych w imieniu wojew6dztwa L6dzkiego - Zazqdu Drog wojew6dzkich w todzi informujQ, ze
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego pn. Koszenie trawnik^w, poboczy i row6w
pzydroznych administrowanych pnez zanqd Dr6g wojew6dzkich w Lodzi w latach 2o1g - 2019,
w zakresie pasow drogowych drogi wojew6dzkiej Nr 710 warta - Blaszki, w km 60 + 213 - t4 +

891, drogi wojew6dzkiej Nr 4a0, ul. pow w sieradzu w km 3lg + 161 - gz3 + 331 oraz drogi
wojew6dzkiej Nr 482 Ksawerow - Dobrort, 2 podzialem na zadania

Zadanie 1:

M.R. Malgorzata Radosz Al. Wyszyriskiego t4 m. 29, g4-O4T L6d2
cena do zaplacenia Jest cena obowiqzuJEcq do umowy iwynosi brutto: i6 5zl,4l zl (slownie zlotych:
piQCdziesiet sze56 tysigcy piQeset dwadziescia siedem 471100).

Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

adres wykonawcy
Cena
lztl

czas jednokrotnego
wykonania koszenia
trawnik6w, poboczy i

row6w przydroznych w
danym cyklu od chwili

rozpoczecia prac pzez
Wykonawce

termin rozpoczgcia
realizacji

jednokrolnego
koszenia trawnik6w,

poboczy i rowow
pzydro2nych w
danym cyklu od

pzekazania lerenu
robdt (pasa
drogoweoo)

2
M.R. Malgozata Radosz
Al. Wyszyiskaego 74 m. 29
94-047 Lod2

56 527 .47 do 19 dni w ciEgu 2 dni

3
Jadwiga Janczyk
97-403 Druibice
Zwierzyniec 63

66 884.2S do 19 dni w ciagu 2 dni

www.zdw.lodz.pl

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ocena ofert:



Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Punktacja

kryterium
,,cena"

(waga 60%)

czas jednokrotnego
wykonania koszenia
trawnik6w, poboczy i

row6w pzydro2nych w
danym cyklu od chwili

rozpoczQcia prac
przez wykonawc?

lwaga 2oo/o)

termin rozpoczgcia
"ealizacji

jednokrotnego
koszenia

poboczy i row6w
przydroznych w
danym cyklu od

Ptzekazania
terenu rob6t (pasa

drogowego)
(waaa 20Y.)

lqcznie

60 20 20 100

3
Jadwiga Janczyk
97-403 Druibice
Zwiezyniec 63

50,71 20 20 90,71

Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamowien publicznych, ofefta zloaona przez wlw wykonawcQ

zostala uznana za na.Jkozystniejszq w pzedmlotowym postepowaniu na podstawle kMeriow okreslonych

w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, jakimi byly ,,cena" (waga kryterium 60%), ,czas
jednokrotnego wykonanaa koszenia trawnik6w, poboczy i row6w przydroznych \M danym cyklu od chwili

rozpoczecia ptac ptzez wykonawce" (waga kMerium 20%), termin rczpoczecia realizacjr jednokrotnego

koszenia trawnikow, poboczy i rowow pzydroznych w danym cyklu od pzekazania terenu rob6t (pasa

drogowego), (waga 2oo/ol. wykonawca spelnia warunki udzialu w postQpowaniu. umowa zostanie

zawarta zgodnie z ad,. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zam6wien publicznych po wniesieniu przez

Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zadanie 2i

DREWZEL Gabriel Sktzypczyfski sp.i. 98-220 Zdufska Wota, Wojstawice 107b

Cena do zap.lacenia jest cenE obowiqzujqcq do umowy i wynosi brutto: 47 7BS,2Z zl
czterdziesci siedem tysiecy siedemset osiemdziesiqt pie6 22l100).

(slownie zlotych

Ocena ofert

Numer oferty
Firma (nazwa) Iub nazwisko oraz

adres wykonawcy
Cena
tzl

czas jednokrotnego
wykonania koszenia
trawnik6w, poboczy i

rowow przydro2nych w
danym cyklu od chwili
tozpoczecia wac ptzez

WykonawcQ

termin rozpoczQcia
realizaqi

jednokrotnego
koszenia trawnik6w,

poboczy i rowow
przydro2nych w
danym cyklu od

przekazania terenu
rob6t (pasa
drogowego)

I

OREWZEL Gabriel Sktzypczyhski sp.j.
98-220 Zduiska Wola
Wojslawice 107b

47 785,22 do 19 dni w ciqgu 2 dni

www.zdw.lodz.pl

M R. Malgorzata Radosz
Al. Wyszyliskiego 74 m. 29
94-U7 L6d2



Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Punktacja

kryterium

"cena"(waga 50%)

czas jednokrotnego
wykonania koszenia
trawnik6w, poboczy i

rowdw przydro2nych w
danym cyklu od chwili

rozpoczQcia prac
pzez wykonawce

(waga 2oo/o)

termin rozpoczecia
realizacji

jednokrotnego
koszenia

trawnik6w.
poboczy i row6w
przydto2nych w
danym cyklu od

ptzekazania
terenu rob6t (pasa

drogowego)
l, aga 2oo/.J

lqcznie

60 20 20 100

J
Jadwiga Janczyk
97-403 Druibice
Zwezyniec 63

50,21 20 20

3
Jadwiga Janczyk
97{03 Dru2bice
Zwiezyniec 63

57 105.26 do 19 dni w ciQgu 2 dni

Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zam6wierl publicznych, oferta zlo2ona ptzez wlw wykonawcQ

zostala uznana za najkozystniejszq w przedmiotowym postepowaniu na podstawie kryteri6w okreslonych

w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, jakimi byly ,,cena,, (waga kMerium 60%), ,,czas
jednokrotnego wykonania koszenia trawnikow, poboczy irowow przydroznych w danym cyklu od chwili
rozpoczecia Wac Arzez Wykonawce" (waga kryterium 20%), terman rozpoczQcia realizacji jednokrotnego

koszenia trawnikow, poboczy i row6w pzydroznych w danym cyklu od pzekazania terenu rob6t (pasa

drogowego), (waga 20%1. wykonawca spelnia warunki udzialu w postQpowaniu. umowa zostanie
zawa(a zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy prawo zam6wien publicznych po wniesieniu przez

WykonawcQ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zadanie 3:

M.R. Malgorzata Radosz Al. Wyszyfskiego 74 m.29,94-O4t L6d2
cena do zaplacenia jest cenq obowiEzujqcq do umowy iwynosi brutto: 44 2sB,4o zl (slownie ztotych:

czterdziesci cztery tysiqce dwiescie pie6dziesiEt osiem 40/100)

Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

adres wykonawcy
Cena

lztl

czas jednokrotnego
wykonania koszenia
trawnikow, poboczy i

row6w pzydro2nych w
danym cyklu od chwili

rozpoczqcia prcc przez
WykonawcA

termin rozpoczecia
realizacji

jednokrotnego
koszenia trawnik6w.

poboczy i row6w
pzydro2nych w
danym cyklu od

pzekazania lerenu
rob6t (pasa
drogoweqo)

1

DREWZEL Gabriel Skzypczyiski sp.j
98-220 Zduhska Wola
Wojslawace 107b 56 527 .47 do '19 dni w ciqgu 2 dni

www.zdw.lodz.pl

DREWZEL Gabriel Skzypczyiski
sp.j.
98-220 Zduilska Wola
Wojslawice 107b

90,21



2
M.R Malgozata Radosz
Ai Wyszyiskiego 74 m 29
94-047 Lod2

44 258.40 do '19 dni w ciqgu 2 dni

3
Jadwiga Janczyk
97-403 Dru2bice
Zwiezyniec 63

66 884,29 do '19 dni w ciqgu 2 dni

zgodnie z art. 91 ustawy prawo zam6wierr pubricznych, oferta zlo2ona pzez wrw wykonawcQ
zostala uznana za najkozystniejszA w przedmiotowym postQpowaniu na podstawie kryteri6w okreslonych
w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, jakimi byly ,,cena" (waga kMerium 60%), ,,czas
jednokrotnego wykonania koszenia trawnik6w, poboczy i row6w pzydroznych w danym cyklu od chwili
rozpoczecia pac ptzez WykonawcQ" (waga kryterium 2O%), termin rozpoczqcia realizacji Jednokrotnego
koszenia trawnik6w, poboczy i row6w ptzydroznych w danym cyklu od przekazania terenu rob6t (pasa
drogowego), (waga 20o/o). wykonawca spelnia warunki udziaru w postQpowaniu. umowa zostanie
zawarla zgodnie z ad..94 ust. 1 pkt. 2) ustawy prawo zamowien publicznych po wniesieniu przez
Wykonawce zabezgieczenia nale2ytego wykonania umowy.

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Punktacja

kryterium
,,cena"

(waga 60%)

czas jednokrotnego
wykonania koszenia
trawnik6w, poboczy i

row6w pzydroznych w
danym cyklu od chwili

rozpoczQcia prac
pzez Wykonawca

(waga 20o/o)

termin rozpoczecia
.ealizacji

jednokrotnego
koszenia

trawnak6w,
poboczy i row6w
przydro2nych w
danym cyklu od

przekazat'ia
terenu rob6t (pasa

drogowego)
(waga 2Oo/.\

lqcznie

1

DREVVZEL Gabriel Skrzypczydski
SP,J,

98-220 Zdunska Wola
Wojslawice 107b

46,98 20 20 86,98

2
M.R. Malgozata Radosz
Al. Wyszyhskaego 74 m. 29
94-047 L6d2

20 20 100

3
Jadwiga Janczyk
97-403 Dru2bice
Zwiezyniec 63

39,70 20 79,70

www.zdw.lodz.pl
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