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Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie 
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cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie 
www.bip.uml.lodz.pl, pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi. 
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                       Łódź, dnia 17.06.2020r. 

DEP-GK-III.271.7.2020  

 

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 

odtworzenia nawierzchni dla: 

a) Zadania 1.3 - Budowa kolektora deszczowego w ul. Telefonicznej (odtworzenie nawierzchni 

dotyczy odcinka od ul. Weselnej do ul. Krokusowej), 

b) Zadania 1.4 - Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Starogardzkiej,  

c) Zadania 1.5 - Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika 

(południowy brzeg Sokołówki, ul. Łagiewnicka), 

d) Zadania 1.6 - Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika (wschodni 

brzeg rzeki Łódki, ul. Krakowska),  

e) Zadania 1.7 - Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika (zachodni 

brzeg rzeki Łódki, ul. Konstantynowska),  

f) Zadania 1.8 - Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika (wschodni 

brzeg rzeki Łódki, ul. Konstantynowska),  

g) Zadania 1.9 - Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika 

(południowy brzeg rzeki Ner, ul. Pabianicka), 

h) Zadania 1.13 - Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Ner w rejonie ul. Frezjowej. 

jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:  

MODUS Biuro Projektowo-Wykonawcze Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 249/251/C21,  

90-456 Łódź.  Cena oferty brutto: 38 743,77 PLN.  

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

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

Informacje o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, a także punktacja 

przyznana ofertom: 

Numer 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy Liczba 

punktów 

1 BPi Bartłomiej Jagodziński, ul. Modrzewskiego 7 m 3, Piotrków Trybunalski. 80 

2 REM PROJEKT Marcin Łukasiewicz, 96-100 Skierniewice, ul. Jana Brzechwy 16. 29 

3 BUDOVIA Sp. z o.o. Sp. K, 94-250 Łódź, ul. Siewna 15. 81 
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MODUS Biuro Projektowo-Wykonawcze Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 249/251/C21, 

90-456 Łódź. 100 

       

   Dyrektor  

                   Wydziału Gospodarki 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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