
W 
zARz4or DE0G woJEu'oDzxrc, ZazqdDrbg Wojew6dzkich w Lodzi

ul. Sienkiewicza 3

90-1'1 3 L6d2
42 616 22 50
42 616 22 51

tel
fax

t-6d2, dnia hfi.oq.zott ,.
D2.342.21.2017

Zaklad Elektroniki i Automatyki
,,TECHVISION" Grzegorz Mikrut, Marzena
Mikrut Al. Warszawska 31, 39-400 Tarn6w

Na podstawie art.92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwiei publicznych

w imieniu Wojew6dztwa t-odzkiego - Zazqd Dr6g Wojew6dzkich w t-odzi informuje, ze w wyniku

przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego na: ,,Dostawa sygnalizator6w

akustycznych z prawem opcji" ofertg zlozonq przez . Zaklad Elektroniki i Automatyki ,,TECHVISION'

Gzegorz Mikrut, Marzena Mikrut, Al. Warszawska 31, 39-400 Tarn6w.

Cena do zaplacenia jest cenq obowiqzujqcq zam6wienia podstawowego wynosi. 93 573,48 zl
brutto (slownie zlotych: dziewigddziesiqt trzy tysiqce pig6set siedemdziesiqt tzy 4Sl100). Opcja:

27 950,52 zl brutto. (slownie zlotych: dwadzieScia siedem tysigcy dziewigcset piqcdziesiqt 52t1OO).

Zestawienie ofert zlozonych w postgpowaniu:

Zgodnie z przedloZonymi dokumentami, Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia

warunki udzialu w postqpowaniu. Ocena ofert:
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Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamowien publicznych, oferta zlozona przez ww. wykonawce zostala

uznana za najkorzystniejsza na podstawie kryteri6w okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow

Zamowienia jakimi byly: cena (60%), termin wykonania dostawy (20o/o), gwarunqa (20o/ol.

Umowa zostanie zawarta w terminie okreslonym w art. 94 ust. 2 pkt 1a) ustawy prawo zam6wie6

publicznych, po wniesieniu zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy.

Niniejsze ogloszenie zostalo wywieszone na tablicy ogl-o-s?ei w siedzibie ZamawiajEcego oraz
zamieszczone na stronie internetowej ZDW w t-odzi w
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