
„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, 

Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika 

wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” 

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 (Projekt 4)  

Łód ź, dnia 10.06.2019 r. 
DOA-ZP-III.271.22.2019 

 

 

 

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

Wydział Zamówień Publicznych w imieniu Zamawiającego: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji 
Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy 
 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze 
zm.), przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego o wartości zamówienia przekraczającej 221 000 euro, którego przedmiotem jest 
„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 4 - Opracowanie dokumentacji 
projektowej dla zadania „Rozbudowa układu torowo-dr ogowego w ci ągu ulic Ogrodowa 
– Północna na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Fran ciszka ńskiej wraz z przebudow ą 
pętli tramwajowej przy ul. Północnej”.  
 
1) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi  
     988 844,44 PLN brutto,  

                                            

2)  Do dnia 10.06.2019 r. do godz.11:00 złożono następujące oferty: 

 
Nr of. 

Nazwa Wykonawcy Cena oferty brutto  
w PLN 

Doświadcz enie projektanta z 
uprawnieniami budowlanymi 
w specjalno ści in żynieryjno 

drogowej bez ogranicze ń (D) 
Wykonanie w ciągu ostatnich 10 

lat przed upływem terminu 
składania ofert dokumentacji 

projektowych w branży drogowej 
obejmujących remont lub 

przebudowę lub budowę drogi 
publicznej wraz z torowiskiem 

na terenie miejskim wraz z 
infrastrukturą podziemną i 

budową sygnalizacji świetlnej 

1 PROGREG Sp. z o.o.  

Podczas publicznego otwarcia ofert w dniu 10 czerwca 
2019 r. o godz. 1200 oferta Wykonawcy PROGREG  
Sp. z o.o. stanowiąca załącznik do formularza zgłoszenia 
oferty przesłanego do siedziby prowadzącego 
postępowanie Wydziału Zamówień Publicznych w imieniu 
Zamawiającego: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji 
Miejskich zgodnie z postanowieniem Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia zawartym w pkt 11. 2 
za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty 
dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki 
Podawczej-nazwa- Urząd Miasta Łodzi) i udostępnionego 
również na miniPortalu - NIE ZOSTAŁA 
ODSZYFROWANA. W trakcje kilkukrotnych prób 
odszyfrowania oferty dokonywanych przez prowadzącego 
postępowanie pojawiał się komunikat „Wystąpił błąd 
aplikacji. Skontaktuj się z administratorem.”.  



 

 
 
 
    Urząd Miasta Łodzi  
    Departament Obsługi i Administracji  
    Wydział Zamówie ń Publicznych ul. ks. I.Skorupki 21 tel.: +48 42 638  48 88 www.uml.lodz.pl 
  90-532 Łód ź tel. fax.: +48  42 638 48 77 e-mail: zamowienia@um l.lodz.pl 
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Eco – Investment Poland  
Sp. z o. o.  
ul. Filtrowa 65/45  
02-055 Warszawa  

  

1.627.909,92 1 

    
3) Termin wykonania zamówienia i warunki płatności zostały określone w Specyfikacji  
         Istotnych Warunków Zamówienia. 
+ 
                                                                                                            z up. Prezydenta Miasta Łodzi 

         ROMAN CIEŚLAK 
z up. PREZYDENTA MIASTA ŁODZI 

Roman Cieślak 
( podpis nieczytelny) 
p.o. DYREKTORA 

WYDZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
                                                                                                           Wydziału Zamówie ń Publicznych     
Zamieszczono: 
strona internetowa Zamawiającego 
http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/  


