
URZi\D MIASTA toOZI 

OOA-ZP-VII1.271.86.2017 	 t6dz, dnia 05.01.2018 r. 

Wykonawcy biorCllcy udziat 
w post~powaniu 

Informacja 0 wyborze najkorzystniejszej oferty 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zam6wien 

publicznych (Oz. U. z 2017 r. poz. 1579). zwanej dalej "ustaw~ PZp", w imieniu Miasta todzi 

informuj~, i:e w post~powaniu na "wykonanie operat6w szacunkowych z wyceny 

nieruchomosci nalei:acych do Skarbu Panstwa w roku 2018" prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejsz~ w czesci nr 1 zam6wienia tj.: wykonanie 

operat6w szacunkowych okreslajacych wartosc rynkowa nieruchomosci gruntowej" wybrano 

ofert~ ztoi:on~ przez: 


konsorcjum firm: 
1. 	 Biuro Inzynieryjno - Konsultingowe Blandyna Krzeminska - Freda 

ul. Junacka 11A, 92-109 t.6dz 
2. 	 Rzeczoznawstwo MajClltkowe i Ustugi Inwestorskie Janusz Walis 

ul. Wczasowa 18, 91-615 t.6dz 

Na podstawie oceny spetniania warunk6w udziatu w post~powaniu oraz kryteri6w 

oceny ofert ustalono, ii: oferta ztoi:ona przez Wykonawc~: 


konsorcjum firm: ~ 

Biuro Ini:ynieryjno - Konsultingowe Blandyna Krzeminska - Freda, ul. Junacka 11A, 

92-109 t6dz; 

Rzeczoznawstwo Maj~tkowe i Ustugi Inwestorskie Janusz Walis, ul. Wczasowa 18, 

91-615 t6dz, 

odpowiada wszystkim wymaganiom okreslonym w ustawie Pzp oraz w specyfikacji 

istotnych warunk6w zam6wienia i zostata oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu 

o podane w SIWZ kryteria wyboru. 

t .Wk f .'YI az I porowname z ozon' ch oert . 
liczba punktow w Iiczba punktow tctcznaramach kryterium Nr iloseNazwa Wykonawcy w ramach oferty oceny ofert "termin punktowkryterium "cena" wvkonania zlecenia" 

F.H.U. ST~PIEN 
oferta nie podlega ocenie 

95-100 Zgierz 
konsorcjum firm: 

1 ul. Cz. Niemena 7 

1. Biuro Inzynieryjno -
Konsultingowe 


Blandyna Krzemiriska - Freda 

100,003 ul. Junacka 11A, 92-109 t6dz 60,00 40,00 

2. 	 Rzeczoznawstwo 

Majqtkowe i Ustugi 


Inwestorskie Janusz Walis 

ul. Wczasowa 18, 91-615 t6dz 


~. 
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