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W y k o n a w c y 
bior ący udział w post ępowaniu  

 
 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 

 

Prowadz ący post ępowanie:  

 Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi w imieniu Zarządu Inwestycji 
Miejskich, działając na podstawie art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 
pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6 - Remont konserwatorski budynku 
przy ul. Roosevelta 17 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 
oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Piotrkowskiej 142 
i Sienkiewicza 56 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, 
w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - informuje, że w części 2 zamówienia, jako 
najkorzystniejsz ą wybrano ofert ę złożoną przez Wykonawc ę: 

• część 2   

 oferta nr 7 złożona przez Konsorcjum Wykonawców: 

     1/ Erekta Budownictwo Specjalistyczne Sp. z o. o. 
    02-958 Warszawa, ul. Kostki Potockiego 2B/39;  
2/ Erekta Budownictwo  Sp. z o.o.  
    02-958 Warszawa, ul. Kostki Potockiego 2B/39;  
3/ Przedsi ębiorstwo Budowlane PAGMA - BUD Paweł Siminiak 
    90-527 Łódź, ul. Wólczańska 128/134; 

 
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny 

ofert ustalono, iż oferta nr 7  złożona przez konsorcjum: Erekta Budownictwo Specjalistyczne 
Sp. z o. o. & Erekta Budownictwo Sp. z o.o. & Przed siębiorstwo Budowlane PAGMA - 
BUD Paweł Siminiak, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona, jako najkorzystniejsza                    
w 2 części  zamówienia w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

 
 

Zamawiający podaje informacje o Wykonawcach, którzy złożyli oferty 
w przedmiotowym postępowaniu, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 
oceny ofert i łączną punktację, w kolejności przyznanych punktów, w poszczególnych częściach 
zamówienia: 
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Wykaz i porównanie zło żonych ofert w cz ęści 2  zamówienia 

 
Przebudowa i zmiana sposobu u żytkowania obiektów przy ul. Piotrkowskiej 142 w Łod zi, 
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezb ędną infrastruktur ą techniczn ą.  
 

Nr     
of.  

Nazwa i adres 
Wykonawcy 

Liczba pkt  w kryterium:  
 

Łączna liczba 
punktów 

przyznanych 
ofercie 

Cena 
oferty 
brutto 

(C) 

Aspekt 
Społeczny -  
Zatrudnienie 

osób 
bezrobotnych  

(Z) 

Przedłu żenie 
okresu 

gwarancji 
i rękojmi na 

roboty 
budowlane 

(G) 

Aspekty  środowiskowe 

Współ. c iepła
ścian zew.  

(W1) 

Współ. 
ciepła 

dachów  
i strop. 

(W2) 

Współ. 
ciepła 
okien  

i drzwi b.  
(W3) 

Współ. 
ciepła  

n. drzwi 
zew. 
(W4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

ZAB – BUD  
Andrzej Zaboklicki  
00-466 Warszawa,  
ul. Nowosielecka 14a/3 

nie podlega ocenie 

5 

Zakład 
Ogólnobudowlany  
Michał Szymczyk 
97-330 Sulejów, 
ul. Zamkowa 14 

nie podlega ocenie 

7 

1/ Erekta Budownictwo 
Specjalistyczne  
Sp. z o. o.  
02-958 Warszawa, 
 ul. Kostki 
Potockiego 2B/39;  
2/ Erekta Budownictwo  
Sp. z o.o.  
02-958 Warszawa, 
ul. Kostki 
Potockiego 2B/39;  
3/ Przedsi ębiorstwo 
Budowlane  
PAGMA-BUD  
Paweł Siminiak     
90-527 Łódź, 
 ul. Wólczańska 128/134 

60 5 15 5 8 5 2 100 

 
 

           z up. Prezydenta Miasta Łodzi 
Agnieszka Marchewka-Mroczek 

/podpis nieczytelny/ 
                      p.o. z-cy Dyrektora 

Wydziału Zamówień Publicznych 
 
 
 
 
Zamieszczono: 
- strona internetowa Zamawiającego (http://bip.uml.lodz.pl)  


