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STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3

Łódź, dnia 11 sierpnia 2021 roku

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 2021 r. póz. 1129 z późn. zm.) na zadanie pn. „Modernizacja
boiska przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach", wszczętego ogłoszeniem opublikowanym
w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00110405/01 z dnia 2021-07-09.

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. z 2021 r. póz. 1129
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 „TORAKOL" Sp. z o.o., 88-200 Radziejów ul. Słoneczna 24a.

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

Kryterium

Cena
60pkt

Okres
gwarancji
i rękojmi
40pkt

Łączna
punktacja

l
DAR-CAR Dariusz Gendek
Przyłęk Duży 55, 95-063 Rogów 42,03 40 82,03

2
ACTIVA Longin Witkowski
90-113 Łódź, ul. Narutowicza 53 lok. 6 52,07 40 92,07

3
„TORAKOL" Sp. z o.o.
88-200 Radziejów, ul. Słoneczna 24a 60 40 100

tel. +48 42 633 71 91, +48 42 205 03 00
faks +48 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl
www.lodzkiwschodni.pl



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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