Łódź, dnia 24.04.2014 r.

Miejska Przychodnia "Widzew"
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 157
92-332 Łódź
www.mpwidzew.pl, e-mail mpwidzew@lekarz.lodz.pl
WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

O G Ł O S Z E N I E
o wyniku postępowania
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na: wykonanie robót
budowlanych w pomieszczeniach Miejskiej Przychodni „Widzew” w Łodzi przy
al. Piłsudskiego 157 - sprawa nr MP”W”-ZP/PN/01/2014.
Miejska Przychodnia "Widzew" adres: Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 157, 92-332
Łódź informuje Państwa o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo zamówień
publicznych z dn. 29.01 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984,1047 i 1473).
W terminie składania ofert, tj. do dnia 23.04.2014 r. do godz.09.00 wpłynęły 3 oferty.
Po rozpatrzeniu złożonych ofert Zamawiający wybrał ofertę
PPHU Jambud Sp. z o.o. Sp. k.
90-437 Łódź, al. T. Kościuszki 80/82
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert - Ilość punktów uzyskana w kryterium:
- cena oferty".
L.p.
1.

2.

3.

Nazwa i adres firmy
CMS Sp. z o.o. ul. Modrzewiowa 23
97-221 Rokiciny Kolonia
PPHU Jambud Sp. z o.o. Sp. k.
90-437 Łódź, al. T. Kościuszki 80/82
ABID R. Majcher
90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11

Wartość pkt.
– kryterium cena
99,09

100,00

73,36

Sposób obliczania: cena oferty

- 100 %.

Wartość punktowa ceny: = C min / Cn
x 100 pkt
gdzie: C min - cena minimalna; C n
- cena badanej oferty
Oferta najkorzystniejsza wybrana na podstawie kryterium oceny ofert zgodnie z art. 91 ust.1
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.
poz. 907, 984, 1047 i 1473).

W/w Firmie Zamawiający udzieli zamówienia na wykonanie przedmiotu zamówienia,
zgodnie z art. 72 ust. 2 w/w ustawy. Umowa zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 zostanie podpisana
w dniu 30.04.2014 r.
Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał
lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Ustawie Prawo zamówień
publicznych z dn. 29.01.2004 r. w Dziale VI, art. 179-198 . (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
poz. 907, 984, 1047 i 1473).
Informacja - zgodnie z art. 92 ust. 2 w/w ustawy, została zamieszczona na stronie
internetowej zamawiającego www.mpwidzew.pl oraz na tablicy ogłoszeń Przychodni
Miejskiej Widzew w Łodzi przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 157.
Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do udziału w następnych postępowaniach.
Informację otrzymują - wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

Dyrektor
Elżbieta Junczyk

