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                       Łódź, dnia 25.05.2020r. 

 

DEP-GK-III.271.1.2020  

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Zamawiający - Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź uprzejmie informuje, iż w wyniku 

przeprowadzonego zgodnie z art. 4 punkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę wykonania projektów 

czasowej organizacji ruchu dla: 

1. Zadania 1.2 – Budowa kolektora deszczowego w ul. Pomorskiej i w ul. Mileszki,  

2. Zadania 1.3 – Budowa kolektora deszczowego w ul. Telefonicznej, 

3. Zadania 1.4 – Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Starogardzkiej,  

4. Zadania 1.5 – Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika (południowy 

brzeg Sokołówki, ul. Łagiewnicka), 

5. Zadania 1.6 – Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika (wschodni 

brzeg rzeki Łódki), ul. Krakowska,  

6. Zadania 1.7 – Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika (zachodni 

brzeg rzeki Łódki, ul. Konstantynowska),  

7. Zadania 1.8 – Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika (wschodni 

brzeg rzeki Łódki, ul. Konstantynowska),  

8. Zadania 1.9 – Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika (południowy 

brzeg rzeki Ner, ul. Pabianicka), 

9. Zadania 1.10 – Budowa zbiornika-osadnika „Strykowska” na rzece Łódce w Łodzi, 

10. Zadania 1.12 – Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Pomorskiej, 

11. Zadania 1.13 – Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Ner w rejonie ul. Frezjowej,  

12. Zadania 1.14 – Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Ner w rejonie ul. Sołeckiej,  

13. Zadania 1.15 – Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Pomorskiej/Mileszki, 

jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:  

 

Inżynieria Ruchu K. Tyborczyk Karolina Tyborczyk z siedzibą Bolesławowo, os. Piękny Zakątek 1/1,  

83-250 Skarszewy. Cena brutto 29 520,00 zł. 

 

Na podstawie oceny oferty ustalono iż oferta złożona przez wyżej wymienionego Wykonawcę została 

oceniona jako najkorzystniejsza, tj. uzyskała najwyższą ilość punktów – 100 pkt. 

 

   Dyrektor  

                   Wydziału Gospdoarki Komunalnej 

 

                                dr. inż Ewa Jasińska 

 

 

 

 
Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji 

oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczeń sobie praw 
ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy. 
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