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URZA.D MIASTA fcODZI

DSR-ZP-II.271.18.2020

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

Zamawiaja.cy: Miasto L6dz-Urza.d Miasta todzi, ul. Piotrkowska 104, na podstawie
art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieri publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. Budowa przylqczy wodocia.gowych do nieruchomosci gminnych
Przylesie 12,14,16,24,26,28,30,32 wraz z budowa. sieci wodocia.gowej
do nieruchomosci Przylesie 24,26,28 celem podtqczenia do miejskiej sieci
wodociqgowej, ktorego wartosc szacunkowa nie przekracza wyrazonej w ztotych
rownowartosci kwoty 5 350 000 euro.

1) Kwota jaka. Zamawiajacy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia wynosi:
311 241,63 PLNbrutto.

2) Ztozone oferty:

Nrof.

1

2

3

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Zaklad Uslug
Budowlanych
,,BUDMEL"

Zyguta, Kapusta
Spblka Jawna
Tymianka 64

95-010Stryk6w

Jerzy Matysiak

Zaprojektuj
i Wybuduj Sp. z o.o.

ul. Twarda 18
00-105 Warszawa

Cena oferty
brutto wPLN

352 653,30

Gwarancja i rekojmia
na wykonane roboty
budowlane - okres

dodatkowo udzielonej
gwarancji i rekojmi za

wykonane roboty
budowlane powyzej

60 miesiecy
Wykonawca zobowia.zal

si§ do przedluzenia
okresu gwarancji
i rekojmi ponad

wymagany przez
Zamawiaja.cego okres 60
miesiecy o: 24 miesiqce

Zatrudnienie
osoby/osob

niepetnosprawnej/ych
na czas realizacji robot

budowlanych

Wykonawca
zadeklarowal, ze zatrudni

na podstawie umowy
o prace, co najmniej

jedna. osob?
niepeinosprawna., na
czas realizacji rob6t

Brak plikbw speiniajqcych kryteria odszyfrowania.
Brak mozliwosci otwarcia oferty.

182101,50

Wykonawca zobowia^zat
si§ do przedtuzenia

okresu gwarancji
i rekojmi ponad

wymagany przez
Zamawiaja.cego okres 60
miesiecy o: 36 miesiqce

Wykonawca
zadeklarowa*, ze nie

zatrudni na podstawie
umowy o prace, osoby
niepetnosprawnej, na
czas realizacji rob6t

Urzqd Miasta todzi
Departament Strategii i Rozwoiu
Wydziat Zambwiert Publicznych ul. ks. I.Skorupki 21

90-532 L6di
tel.: +48 42 638 48 88
tel. fax.: +48 42 638 48 77

www.uml.lodz.pl
e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl
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INSTYLE
Dorota Danielczyk
ul. Brzezirtska 77

Nowy Bedort
95-020 Andrespol

303 000,00

Wykonawca zobowia.zat
si§ do przedtu±enia

okresu gwarancji
i r^kojmi ponad

wymagany przez
Zamawiaja.cego okres 60
miesi§cy o: 36 miesi^ce

Wykonawca
zadeklarowal, ze zatrudni

na podstawie umowy
o prac$, co najmniej

jedna. osob§
niepetnosprawna., na
czas realizacji robbt

3) Warunki ptatnosci zostaty okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.
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