
 

 
 
 
 
 

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości 

DOA-ZP-II.271.85.2018 
Łódź, dnia 23.07.2018 r. 

 
  
WYKONAWCY BIORĄCY  
UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU 

 
INFORMACJA  

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   
 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”, w imieniu Miasta 
Łodzi informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Nabycie 
wyposa żenia i urz ądzeń ratownictwa niezb ędnych do udzielania pomocy 
poszkodowanym bezpo średnio na miejscu popełnienia przestepstwa”  jako 
najkorzystniejszą wybrano odpowiednio dla części 1 i 2 ofertę złożoną przez nw. 
Wykonawców:  
 
Część 1 

� CZARMED Łukasz Czarnecki 
 ul. Jabłoniowa 7  
 95-020 Stró ża 

  Na podstawie badania ofert ustalono, iż oferta nr 3 firmy: CZARMED Łukasz 
Czarnecki 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. 
       Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy podaję informacje o Wykonawcach, którzy złożyli 
oferty w przedmiotowym postępowaniu, a także punktację przyznaną ofertom  
w poszczególnych kryteriach oceny ofert i łączną punktację:  
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Nr 
oferty Nazwa Wykonawcy  

 

Liczba pkt  
w kryterium „Cena”  

Liczba pkt  
w  kryterium 

„Termin wykonania 
zamówienia”  

 
Łączna 

   liczba pkt. 

3 
CZARMED Łukasz Czarnecki 

ul. Jabłoniowa 7 
95-020 Stróża  

60,00 40,00 100,00 

 
Część 2 

� PROCOM Renata Bugaj 
 Łoś, ul. 6-go Wrze śnia 39   
 05-504 Złotokłos 

  Na podstawie badania ofert ustalono, iż oferta nr 1 firmy: PROCOM Renata Bugaj 
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. 
       Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy podaję informacje o Wykonawcach, którzy złożyli 
oferty w przedmiotowym postępowaniu, a także punktację przyznaną ofertom  
w poszczególnych kryteriach oceny ofert i łączną punktację:  
 

Nr 
oferty Nazwa Wykonawcy  

 

Liczba pkt  
w kryterium „Cena”  

Liczba pkt  
w  kryterium 

„Termin wykonania 
zamówienia”  

 
Łączna 

   liczba pkt. 

1 
PROCOM Renata Bugaj 
Łoś, ul. 6-go Września 39 

05-504 Złotokłos 
60,00 00,00 60,00 

 
 
                 z up. PREZYDENTA MIASTA ŁODZI 
                              P.O. DYREKTORA 
              WYDZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
       W DEPARTAMENCIE OBSŁUGI I ADMINISTRACJI 
                                /podpis nieczytelny/ 

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


