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Dotyczy: wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym w oparciu o art. 275 ust. l ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. póz. 2019 z późn. zm.) na zadanie pn. „Przebudowa
pawilonu administracyjno - biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej -
etap II", wszczętego ogłoszeniem opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych
nr 2021/BZP00019553 /01 w dniu 18 marca 2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający- Powiat Łódzki Wschodni, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. póz. 2019
z późn zm.) dalej jako „ustawa", informuje o wyborze najkorzystniej oferty w niniejszym
postępowaniu. Zamawiający, na podstawie kryteriów określonych w SWZ, wybrał ofertę
złożoną przez PESTIM Sp. z o.o., 95-070 Aleksandrów Łódzki, Ruda Bugaj 71H.

Wykonawca spełnia określone przez Zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu, złożona przez niego oferta jest zgodna z treścią SWZ oraz przedstawia
najkorzystniejszy bilans w ramach kryteriów oceny ofert.
W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty.

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających
odrzuceniu.

Zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej
oferty. Zamawiający kierował się kryterium oceny ofert - „Cena" - waga 60%, kryterium
„Okres gwarancji i rękojmi - waga 40%.

Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej
złożonych ofert.
Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

Nr
oferty Wykonawca

Kryteriym

Cena
eopkt

O kres gwarancji j rękojrni
40pkt

Łączna
punktacja

l COMPLEX-BUD Krzysztof Bobrowski, 91-
434 Łódź ul. Wolborska 3 m 16 59,03 40 99,03

2 PESTIM Sp. z o.0., 95-070 Aleksandrów
Łódzki, Ruda Bugaj 71H 60 40 100

3 „ABID" Rafał Majcher, 90-562 Łódź
ul. Łąkowa 11 48,74 40 88,74
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Zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
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