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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 

Na podstawie § 16 ust. 6 Regulaminu pracy komisji powołanej do przygotowania  

i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość 

szacunkowa przekracza kwotę 50 000 PLN, a nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro, zwanego dalej Regulaminem pracy komisji, stanowiącego  

Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w sprawie wprowadzenia  

w Urzędzie Miasta Lodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość 

szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz 

prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo 

zamówień publicznych nie stosuje się. wprowadzonego Zarządzeniem Nr 2680/VIII/19 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. ze zm. informuje, że w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest Bieżąca konserwacja oświetlenia 

iluminacyjnego obiektów znajdujących się na terenie miasta Łodzi w okresie od dnia  

1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. jako najkorzystniejszą wybrano ofertę 

złożoną przez Wykonawcę: 

GRUPA SIECIOWA Artur Gruszczyński, ul. Piotrkowska 291, 93-004 Łódź 
 

Uzasadnienie wyboru: 

Na podstawie badania ofert ustalono, że oferta ww. Wykonawcy odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w OIWZ oraz  została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu  
o podane w OIWZ kryterium wyboru. 
 
Informacje o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz  
z punktacją przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert: 
 

Nr 
oferty  

Nazwa (firma)  
i adres wykonawcy 

Liczba pkt  
w kryterium „Cena oferty 

brutto w PLN” (C)   

1 

GRUPA SIECIOWA 
Artur Gruszczyński 
ul. Piotrkowska 291 

93-004 Łódź 

100,00 

2 
P.H.U. QUATTRO 

ul. Aleksandrowska 24 
95-070 Rąbień 

Oferta nie podlega 
rozpatrzeniu 
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