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  OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie 

podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp, na Usuwanie usterek i awarii w żłobkach MZŻ  

w Łodzi w okresie 12 miesięcy zostały wybrane najkorzystniejsze oferty złożone przez: 

Dla części 1: 

Oferta nr 4 - Zakład Remontowo-Budowlany Marek Piaseczny, ul. Rumuńska 18A, 91-336 Łódź 

Liczba punktów za kwotę brutto – 60,00 

Liczba punktów za okres gwarancji – 22,00  

Liczba punktów za czas reakcji – 18,00 

Łącznie punktów – 100,00 

 

Dla części 2: 

Oferta nr 2 - PW – ELEKTRO – BUD Andrzej Pachowski i Jan Osiński, ul. Wigury 21, 90-319 Łódź 

Liczba punktów za kwotę brutto – 60,00 

Liczba punktów za okres gwarancji – 22,00  

Liczba punktów za czas reakcji – 18,00 

Łącznie punktów – 100,00 

 

Ofertę złożyły również firmy: 

Dla części 2: 

Oferta nr 1 - Instalacje Elektryczne CUPRJAK Spółka Jawna, al. Marsz. Edwarda Śmigłego-Rydza 44A, 

93-281 Łódź 

Liczba punktów za kwotę brutto – 37,16 

Liczba punktów za okres gwarancji – 22,00  

Liczba punktów za czas reakcji – 18,00 

Łącznie punktów – 77,16 

 

Dla części 3: 

Oferta nr 5 - TopGreen Szymon Błoch, Grodzisko 19, 95-030 Rzgów 

Liczba punktów za kwotę brutto – 60,00 

Liczba punktów za okres gwarancji – 22,00  

Liczba punktów za czas reakcji – 18,00 

Łącznie punktów – 100,00 



 Zamawiający w całości odrzucił ofertę nr 3 dotyczącą części 2 od firmy KOR-EL sp. z o.o.,  

ul. Gimnastyczna 132, 94-128 Łódź na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 – treść oferty jest niezgodna  

z warunkami zamówienia – oferta Wykonawcy nie zawiera kosztorysu ofertowego na roboty 

budowlane. 

 

 Zgodnie z Art. 308 ust. 2 ustawy Pzp. umowy w sprawie zamówienia publicznego  

dla części 1 i 2 zostaną zawarte zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem do SWZ w terminie 

nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 

 Dla części 3 cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

 

Dziękujemy za udział w przetargu 


