
Łód ź, dnia  17.09.2019 r. 

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 

DOA-ZP-II.271.85.2019 
                                                         

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 

Zamawiający: Miasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 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 na Najem długoterminowy pojazdów na potrzeby 
obsługi transportowej Urz ędu Miasta Łodzi . 
 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 

2 100 000,00 PLN brutto z podziałem na nw. części: 
 
� Część 1 – 900 000,00 PLN brutto 

� Część 2 – 960 000,00 PLN brutto 

� Część 3 – 240 000,00 PLN brutto 

2. Wykaz złożonych ofert: 
 

Część 1 - 8 pojazdów silnikowych o nap ędzie hybrydowym 
 

Nr 
oferty Nazwa Wykonawcy  Cena oferty brutto  

w PLN  

Cena brutto za 1 km 
przekroczenia 

łącznego limitu 
przebiegu 

kilometrów 

Czas reakcji na 
podstawienie 
samochodu 
zastępczego 

Termin 
przekazania 

pojazdów 

1 

AUTO PODLASIE 
CORPOCARS 

MANAGEMENT  
Sp. z o.o. 

ul. Zaściankowa 
94/1A 

02-989 Warszawa 

745 675,20 0,00 

Wykonawca 
zobowiązuje się do 

podstawienia 
samochodu 

zastępczego w 
czasie do  2 godzin  

od przekazania 
zgłoszenia przez 
Zamawiającego    

Wykonawca 
zobowiązuje się 
do przekazania 

pojazdów w 
terminie  

do 60  dni 
kalendarzowych 

od dnia 
zawarcia umowy 

2 

Express Sp. z o.o. 
sp.k 

ul. Rzemieślnicza 26 
30-403 Kraków 

866 116,80 0,08 

Wykonawca 
zobowiązuje się do 

podstawienia 
samochodu 

zastępczego w 
czasie do  4 godzin  

od przekazania 
zgłoszenia przez 
Zamawiającego 

Wykonawca 
zobowiązuje się 
do przekazania 

pojazdów w 
terminie  

do 60 dni 
kalendarzowych 

od dnia 
zawarcia umowy 

 
Część 2 - 18 pojazdów silnikowych 

Nr 
oferty Nazwa Wykonawcy  

Cena oferty brutto  
w PLN  

Cena brutto za 1 
km przekroczenia 

łącznego limitu 
przebiegu 

kilometrów 

 
 

Czas reakcji na 
podstawienie 
samochodu 
zastępczego 

 

Termin 
przekazania 

pojazdów 
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1 

AUTO PODLASIE 
CORPOCARS 

MANAGEMENT  
Sp. z o.o. 

ul. Zaściankowa 
94/1A 

02-989 Warszawa 

921 599,64 0,00 

Wykonawca 
zobowiązuje się do 

podstawienia 
samochodu 

zastępczego w 
czasie do  2 godzin  

od przekazania 
zgłoszenia przez 
Zamawiającego 

Wykonawca 
zobowiązuje się 
do przekazania 

pojazdów w 
terminie  

do 60  dni 
kalendarzowych 

od dnia 
zawarcia umowy 

2 

Express Sp. z o.o. 
sp.k 

ul. Rzemieślnicza 26 
30-403 Kraków 

940 064,40 0,07 

Wykonawca 
zobowiązuje się do 

podstawienia 
samochodu 

zastępczego w 
czasie do  4 godzin  

od przekazania 
zgłoszenia przez 
Zamawiającego 

Wykonawca 
zobowiązuje się 
do przekazania 

pojazdów w 
terminie  

do 120  dni 
kalendarzowych 

od dnia 
zawarcia umowy 

4 
Jaszpol Sp. z o.o. 

ul. Łódzka 28 
95-100 Zgierz 

Wartość brutto 
danej pozycji 

1. Samochody 
osobowe klasy B – 
329 400,00 

2. Samochody 
osobowe klasy C 
– 338 434,00 

3. Samochody typu 
mikrovan –  
109 593,36 

4. Samochody typu 
SUV – 199 006,20 

0,01 

Wykonawca 
zobowiązuje się do 

podstawienia 
samochodu 

zastępczego w 
czasie do  4 godzin  

od przekazania 
zgłoszenia przez 
Zamawiającego 

Wykonawca 
zobowiązuje się 
do przekazania 

pojazdów w 
terminie  

do 120  dni 
kalendarzowych 

od dnia 
zawarcia umowy 

 
 

Część 3 - 3 pojazdy silnikowe - w tej cz ęści   nie zło żono żadnej oferty  

 
Oferta nr 3 – dane Nadawcy składaj ącego ofert ę: ALPHABET POLSKA FLEET 
MANAGEMENT Sp. z o.o. - Adres: 02-675 Warszawa, ul.  Wołoska 22A – mimo podj ętych 
kilkukrotnych prób rozpakowania/otwarcia odszyfrowa nego pliku, nie było mo żliwo ści 
zapoznania si ę z jego tre ścią (brak mo żliwo ści rozpakowania/otwarcia).  
 

3. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zostały określone  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Z 
 

  z up. Prezydenta Miasta Łodzi 
/podpis nieczytelny/ 
ROMAN CIEŚLAK 

p.o. Dyrektora 
Wydziału Zamówie ń Publicznych  

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


