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INFORMACJA  

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   
 

Zamawiający: Miasto Łódź-Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, na podstawie art. 92 ust. 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), 
zwaną dalej „ustawą”, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„Budowa przył ączy wodoci ągowych do nieruchomo ści gminnych Przylesie 
12,14,16,24,26,28,30,32 wraz z budow ą sieci wodoci ągowej do nieruchomo ści Przylesie 24,26,28 
celem podł ączenia do miejskiej sieci wodoci ągowej”  jako najkorzystniejszą wybrał ofertę nr 4 
złożoną przez nw. Wykonawcę: 

� INSTYLE  
Dorota Danielczyk 

  ul. Brzezi ńska 77 Nowy Bedo ń 
 95-020 Andrespol 

  Na podstawie badania ofert ustalono, iż oferta nr 4 firmy: INSTYLE Dorota Danielczyk 
odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria 
wyboru. 
        Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu,  
a także punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert i łączna punktacja,  
w kolejności przyznanych punktów: 

Nr 
oferty Nazwa Wykonawcy  

Liczba pkt  
w kryterium 

„Cena 
oferty 
brutto  

w PLN” 

Liczba pkt  
w kryterium „Gwarancja 
i rękojmia na wykonane 
roboty budowlane (G)  - 

okres dodatkowo 
udzielonej gwarancji  

i rękojmi za wykonane 
roboty budowlane 

powy żej 60 miesi ęcy” 

Liczba pkt  
w kryterium 

„Zatrudnienie 
osoby/osób 

niepełnosprawnej
/ych na czas 

realizacji robót 
budowlanych (Z)”  

 
Łączna 

   liczba pkt. 

4 

INSTYLE  
Dorota Danielczyk 
ul. Brzezińska 77  

Nowy Bedoń 
95-020 Andrespol 

60,00 30,00 10,00 100,00 

1 

Zakład Usług Budowlanych 
„BUDMEL”  

Zyguła, Kapusta  
Spółka Jawna 
Tymianka 64 

95-010 Stryków 

51,55 20,00 10,00 81,55 
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2

3 

Zaprojektuj  
i Wybuduj Sp. z o.o. 

ul. Twarda 18 
00-105 Warszawa 

Oferta nie podlega ocenie 

2 Jerzy Matysiak 
Brak plików spełniających kryteria odszyfrowania.  

Brak możliwości otwarcia oferty. 

 

 
 

z up. PREZYDENTA MIASTA ŁODZI 
 

/podpis nieczytelny/ 
 

Roman Cie ślak 
DYREKTOR 

                                                                                    Wydziału Zamówie ń Publicznych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 
- strona internetowa Zamawiającego (http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/). 
 

 


