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DOA-ZP.III.271.65.2019 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej 221 000 EURO, którego 
przedmiotem jest: Przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Bzowej do al. Róż. 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 
1.470.875,33 PLN brutto. 

1. Wykaz złożonych ofert: 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa)  
oraz adres Wykonawcy/ów 

Cena oferty brutto 
w PLN 

Zatrudnienie na podstawie 
umowy 

o pracę osoby/osób 
bezrobotnych w trakcie 

realizacji przedmiotu 
zamówienia 

Gwarancja 
i rękojmia na 

wykonane roboty 
budowlane 

1 

JAGEZ 
Firma Transportowo-
Usługowa 
Zdzisław Jagiełło 
ul. Kurczaki 43 lok. 35 
93-331 Łódź  

1.626.642,00 PLN 

Wykonawca nie deklaruje 
zatrudnienie  

przy realizacji zamówienia  
osób bezrobotnych  

na podstawie umowy o pracę 

Wydłużenie 
okresu gwarancji 

i rękojmi 
o 12 miesięcy 

2 
STRABAG Sp. z o.o. 
ul. Parzniewska 10 
05-800 Pruszków  

1.415.950,12 PLN 

Wykonawca deklaruje 
zatrudnienie  

przy realizacji zamówienia 
co najmniej 

3 osób bezrobotnych  
na podstawie umowy o pracę 

Wydłużenie 
okresu gwarancji 

i rękojmi 
o 12 miesięcy 

3 

Wykonawca przesłał na adres Zamawiającego paczkę ZłożenieZmianaWycofanie.xml, w której 
znajdował się załącznik o nazwie OFERTA PRD.ZIP  Na jawnym otwarciu ofert w dniu 
11.09.2019 r. po deszyfrowaniu oferty o nazwie OFERTA PRD.ZIP  został wygenerowany plik 
o nazwie KRS z 06.09.2019-sig-sig (PDF). W załączniku o nazwie OFERTA PRD.ZIP  nie 
znajdował się żaden inny dokument, w tym Formularz ofertowy. 

4 

Zakład Remontowo 
Drogowy Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Piotrkowska 276 bud.A 
90-361 Łódź  

1.280.627,48 PLN 

Wykonawca nie deklaruje 
zatrudnienie  

przy realizacji zamówienia  
osób bezrobotnych  

na podstawie umowy o pracę 

Wydłużenie 
okresu gwarancji 

i rękojmi 
o 12 miesięcy 

5 

Larkbud Sp. z o.o. 
ul. Piotrkowska 173 
lok.500 
90-447 Łódź 

936.399,00 PLN 

Wykonawca deklaruje 
zatrudnienie  

przy realizacji zamówienia 
co najmniej 

3 osób bezrobotnych  
na podstawie umowy o pracę 

Wydłużenie 
okresu gwarancji 

i rękojmi 
o 12 miesięcy 

6 
Kral Sp. z o.o. 
ul. Żeligowskiego 32/34 
90-643 Łódź 

1.132.585,23 PLN 

Wykonawca deklaruje 
zatrudnienie  

przy realizacji zamówienia 
co najmniej 

3 osób bezrobotnych  
na podstawie umowy o pracę 

Wydłużenie 
okresu gwarancji 

i rękojmi 
o 12 miesięcy 

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

z up. Prezydenta Miasta Łodzi 
ROMAN CIEŚLAK 

/podpis nieczytelny/ 

p.o. Dyrektora 
Wydziału Zamówień Publicznych 


