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Łódź, dnia 10.11.2020 r.  
 
DSR-ZP-III.271.22.2020 
 

Wszyscy Wykonawcy biorący 
udział w postępowaniu 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Prowadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii 
i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, działający w imieniu Zamawiającego: Miasto Łódź - Zarząd 
Zieleni Miejskiej w Łodzi ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź, działając zgodnie z art. 92 
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 
1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuje, że w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, pn.: „Dostawa drzew i krzewów” prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejszą w części 2 – dostawa drzew wybrano 
ofertę złożoną przez Wykonawcę: 
 

Markflor Sp. z o.o. Sp. K. 
ul. Cechowa 127A  
30-685 Kraków 
 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert 
ustalono, iż oferta nr 1, złożona przez ww. Wykonawcę, 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, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 
oceny ofert i łączną punktację. 
 

 
Nr of. 

 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

 

Ocena punktowa 
w kryterium: 

Łączna ilość 
punktów 

uzyskanych we 
wszystkich 
kryteriach 

 

Cena 
 

Termin 
dostawy 

1 

Markflor Sp. z o.o. Sp. K. 
ul. Cechowa 127A  

30-685 Kraków 

60,00 40,00 100,00 

 
 

Informacja o unieważnieniu postępowania 

Prowadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii 

i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, działający w imieniu Zamawiającego: Miasto Łódź - Zarząd 

Zieleni Miejskiej w Łodzi ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź, na podstawie art. 93 ust. 3 

ustawy Pzp zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Dostawa drzew i krzewów” w części 1 – dostawa krzewów. 

http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
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Uzasadnienie prawne: 

art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający unieważnia 

postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta 

z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty; 

Uzasadnienie faktyczne: 

W postępowaniu na daną część zamówienia złożono jedną ofertę. Oferta złożona przez 

Wykonawcę Markflor Sp. z o.o. Sp. K. opiewa na kwotę 43 666,00 PLN i przekracza środki 

zabezpieczone na ten cel w tej części zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości 

zwiększenia tej kwoty do wysokości ceny oferty. 

 
 

z up. Prezydenta Miasta Łodzi 

ROMAN CIEŚLAK 

/podpis nieczytelny/ 

Dyrektor 

Wydziału Zamówień Publicznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamieszczono: 

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

http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

