
 
Łódź, dnia  26 maja 2020r. 

 
Oznaczenie sprawy: MZŻ.Ż.262.2.2020 

 

Informacja z otwarcia ofert 

 

Nazwa zamówienia: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do 32 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi. 
Zamawiający:  Miasto Łódź z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, w imieniu którego działa Miejski Zespół Żłobków 
w Łodzi, 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a, tel, faks: 42 632-23-61; www.mzz.lodz.pl, www.bip.mzz.lodz.pl działając na 
podstawie art. 86 ust.5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zawiadamia, że: 

1. otwarcie ofert odbyło się w dniu 26-05-2020r o godzinie 10:15 w siedzibie Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi przy 
ul. Zachodniej 55; 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę,  jaką zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie 
zamówienia (brutto), w wysokości :   
- Część 1 sukcesywna dostawa mrożonek owocowych i warzywnych - na kwotę brutto 133 950,22 zł ; 
- Część 2 sukcesywna dostawa kiszonek  - na kwotę brutto 34 769,00 zł; 
- Część 3 sukcesywna dostawa przetworów owocowych i warzywnych - na kwotę brutto 152 650,42 zł ; 
- Część 4 sukcesywna dostawa różnych produktów spożywczych - na kwotę brutto 106 192,50zł; 
- Część 5 sukcesywna dostawa produktów odżywczych dla niemowląt - na kwotę brutto 8 923,80  zł ; 

3. Do wyznaczonego terminu składania ofert  wpłynęły 2 oferty: 

 

Oferta nr 1 dla części 1 – sukcesywna dostawa mrożonek owocowych i warzywnych: 

REN Sp. z o. o. 
ul. Tartaczna 3 
26-600 Radom 

 

dla części 1 – sukcesywna dostawa mrożonek owocowych i warzywnych: wartość brutto oferty: 162 038,65 zł 

 

Realizacja gwarancji jakościowych w okresie trwania Umowy: 

1. okres wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu Umowy zakwestionowanego w trakcie dostawy –                                    

niezwłocznie, tj. tego samego dnia  w którym zrealizowano dostawę do godziny 14:00; 

2. okres wymiany przedmiotu Umowy z wadami jakościowymi ukrytymi stwierdzonymi podczas jego magazynowania      

w terminie – w dniu otrzymania protokołu reklamacyjnego. 

 

Termin wykonania zamówienia:  od 01 -07- 2020r. do 30- 06- 2021r. 

 

Oferta nr 2: 

„BRACIA LEDZION” 

Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion 

ul. Podchorążych 25/27 

94-234 Łódź 

 

dla części 1 – sukcesywna dostawa mrożonek owocowych i warzywnych: wartość brutto oferty: 125 149,04 zł 

dla części 2 – sukcesywna dostawa kiszonek: wartość brutto oferty: 34 970,40 zł 

dla części 3 – sukcesywna dostawa przetworów owocowych i warzywnych: wartość brutto oferty: 142 239,90 zł 

dla części 4 – sukcesywna dostawa różnych produktów spożywczych: wartość brutto oferty: 101 098,66 zł 

dla części 5 – sukcesywna dostawa produktów odżywczych dla niemowląt: wartość brutto oferty: 8 719,72 zł 

 

Realizacja gwarancji jakościowych w okresie trwania Umowy: 

1. okres wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu Umowy zakwestionowanego w trakcie dostawy – 

niezwłocznie, tj. tego samego dnia  w którym zrealizowano dostawę do godziny 14:00; 

2. okres wymiany przedmiotu Umowy z wadami jakościowymi ukrytymi stwierdzonymi podczas jego magazynowania 

w terminie – w dniu otrzymania protokołu reklamacyjnego. 

 

Termin wykonania zamówienia:  od 01 -07- 2020r. do 30- 06- 2021r. 

http://www.bip.mzz.lodz.pl/

