Projekt „Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn” w Pabianicach”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Nr zam. 2/2018

Pabianice, dnia 11.04.2018 roku

Zawiadomienie o wynikach oceny ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Remont, przebudowa oraz rozbudowa ciągu pieszo – jezdnego
wraz z rozbudową instalacji oświetleniowej i monitoringu na terenie MOSiR w Pabianicach –
w systemie zaprojektuj (optymalizuj) i wybuduj”

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z
dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1579), informuje że za
najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu została uznana oferta złożona przez firmę:
LARKBUD Spółka z o. o.
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 173 lok 500
Cena brutto: 1.820.400,00 zł
Oferta nie podlegająca odrzuceniu. Najkorzystniejsza oferta w oparciu o bilans kryteriów
zawartych w siwz. Oferta uzyskała największą ilość punktów.
Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty, których
zestawienie zbiorcze zawiera załącznik nr 1 do przedmiotowego pisma.
Zamawiający nie wykluczył żadnego z Wykonawców, nie odrzucił też żadnej z ofert.
Poniżej prezentujemy zestawienie uwzględniające przyznaną poszczególnym firmom punktację w
poszczególnych kryteriach oraz łączną punktację:
Ilość punktów
Lp

1

Nazwa i adres Wykonawcy
WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna
95-200 Pabianice, Porszewice 31

w kryterium
cena

w kryterium
termin
realizacji

w kryterium
okres
gwarancji

łącznie

49,20

20,00

20,00

89,20
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2

Larkbud Spółka z o. o.
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 173 lok 500

60,00

20,00

20,00

100,00

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie 5 dni od przesłania
niniejszego zamówienia, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy pzp.
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Załącznik nr 1 do ogłoszenia z dnia 11.04.2018 roku

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto
(zł)

Okres gwarancji
(m-ce)

Termin realizacji
(dni)

Termin płatności

1

WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna
95-200 Pabianice, Porszewice 31

2.219.797,09

60

150

zgodnie z siwz

2

Larkbud Spółka z o. o.
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 173 lok 500

1.820.400,00

96

150

zgodnie z siwz
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