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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 2004r. – 
Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w imieniu Miasta Łodzi 
informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 Przebudowa budy nków przy ul Rewolucji 1905r. 
nr 13, 15 i 17, wraz z zagospodarowaniem terenu i n iezbędną infrastruktur ą techniczn ą 
w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez 
Wykonawcę: 

 
Konsorcjum  
Lider Konsorcjum 
1. Erekta Budownictwo Specjalistyczne Sp. z o.o. 
ul. Kostki Potockiego 2B/39 
02-958 Warszawa 
 
Członek Konsorcjum 
2. Erekta Budownictwo Sp. z o.o 
ul. Kostki Potockiego 2B/39 
02-958 Warszawa 

 
Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów 
oceny ofert ustalono, iż oferta nr  1 Wykonawcy: Konsorcjum: 1. Erekta Budownictwo 
Specjalistyczne Sp. z o.o., 2. Erekta Budownictwo S p. z o.o odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i 
została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru. 
 
 Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, 
a także punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert w kolejności 
przyznanych punktów znajduje się w Załączniku nr 1. 
 
 

            Zatwierdził: 
  z up. Prezydenta Miasta Łodzi 

 
     ROMAN CIEŚLAK 
     (podpis nieczytelny) 

 
     p.o. Dyrektora 

                                                                                                                         Wydziału Zamówień Publicznych 
 


