
zAn4L Dfioc W(UEW0DA(CI|
w toDa

L6d2,29. wrzesnia 2018 r

D2.342.44.02.2018

Wykonawcy
uczestniczqcy w postepowaniu

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2oo4 r. prawo zam6wieri publicznych

w imieniu wojewodztwa Lodzkiego - zazqdu Dr6g wojewodzkich w Lodzi informuje, ze
w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego na: ,,wykonanie remontu nawienchni
bitumicznych na odcinku drogi wojewodzkiej Nr 480 m. sieradz, ul. pow administrowanej przez
Rejon Dr6g Wojew6dzkich w Sieradzu" dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Po pzeprowadzeniu postQpowania o udzielenie zam6wienia publicznego wybrano ofertQ :

Peedsiebiorstwo Rob6t Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. Czartki 60, 98-200 Sieradz

cena do zaplacenia jest cenq obowiqzujqca do umowy i wynosi: 499 222,44 zt (slownie zlotych.

czterysta dziewigcdziesiqt dziewigi tysiQcy dwiescie dwadzlescia dwa 44l1OO).

Zestawienie i ocena zlozonych ofert:

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy

Cena
lzr|,

Dlugosc okresu rekojmi
(miesiqce)

1

Pzedsiebiorstwo Rob6t Drogowych i

Mostowych Sp z o.o.
Czartki60
98-200 Sieradz

499 222.44 36

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

,,cena"
(waga
60%)

"Dlugo56 okresu rekojmi"
(waga 40 o/o) lqcznie

1

PzedsiQbio6two Rob6t Drogowych i

Mostowych Sp. z o.o.
Czartki 60
98-200 Sieradz

60 60

Zgodnie z art. 9l ustawy Prawo zam6wiei publicznych, oferta zlozona ptzez wlw wykonawce

zostala uznana za najkozystniejszq na podstawie kryteri6w okreslonych w specyfikacji istotnych

warunk6w zam6wienia, .iakimi byly cena (waga 60 %) i dlugoso okresu rQkojmi (waga 40 o/ol.

www.zdw.lodz.pl
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zazqdu 0169 Wojew6dzkich w Lodzi. Dane osobowe przetwarzane bedq w
celu realizaqi czynnosci uzedowych oraz w celu zlviazanym z postepowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego. Wiecel

informaqi znajduje siQ na stronie internetowej zamawiajqcego www.zdw.lodz.pl w zakladce "Ochrona danych osobowych" oraz na
stronie internetowe, Uzedu zam6wiei Publicznych www.uzp.gov.pl
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Punktacja:

0



umowa zostanie zawarta w terminie okreslonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zam6wae6

Publicznych, po wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

p.o. KTORA

m*r in' \,;nihoosk,

lnformacja o wyboze najkozystniejszej oferty zostala wywieszona na tablicv ooloszezamawiajqcego otaz zamieszczona na'stroniL internetowej zow * r"olir""ir'i, "z,in w siedzibie
..09.2018 r.

www.zdw.lodz.pl


