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Wszyscy  Wykonawcy bior ący udział  
w post ępowaniu 

 
 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w imieniu 
Miasta Łodzi informuję, że w postępowaniu na „Remonty i przebudowa chodników oraz 
inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomo ściach niezabudowanych na terenie 
działania Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departam encie Spraw Społecznych 
UMŁ”, jako najkorzystniejszą dla: 

 
• części I zamówienia , wybrano ofert ę złożoną przez Wykonawc ę: 

G&P s.c. Małgorzata Majtczak, Paweł Majtczak 
ul. Łagiewnicka 70/3, 91-456 Łód ź 

 
Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów 

oceny ofert ustalono, iż oferta nr 6,  złożona przez Wykonawcę G&P s.c. Małgorzata 
Majtczak, Paweł Majtczak; ul. Łagiewnicka 70/3, 91- 456 Łód ź, odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, a w ślad za tym została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
w SIWZ kryteria wyboru. 

Zamawiający podaje poniżej informacje o Wykonawcach, którzy złożyli oferty 
w przedmiotowym postępowaniu w części I, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację. 

Część I 

Nr 
oferty  

Nazwa (firma)  
i adres wykonawcy 

Cena 
oferty brutto PLN   

- punkty 

Okres gwarancji i 
rękojmi  
– punkty 

Suma  
punktów 

2 

„DANAK Firma Budowlana 
Zawadowscy” Sp.j. 

ul. Piotrkowska 235/241 
90-456 Łódź 

37,55 40 77,55 

6 

G&P s.c.  
Małgorzata Majtczak, Paweł Majtczak  

ul. Łagiewnicka 70/3  
91-456 Łódź 

60,00 40 100 

 
 

Agnieszka Marchewka-Mroczek 
/podpis nieczytelny/ 

               p.o. z-cy Dyrektora 
Wydziału Zamówie ń Publicznych  

 
 
 
Zamieszczono: 
- strona internetowa Zamawiającego http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/ 


