
Łódź, dnia 03.11.2017 r. 
 

 
POWIADOMIEIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZ ĘŚCI 1, 3, 4, 5 

 
o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie przetargu nieograniczonego na: 
 

„Budowa o świetlenia na terenie Miasta Łodzi – rejon Polesie, Widzew, Bałuty”  

Nr sprawy ZIM-DZ.3321.59.2017 

 
 

ofert ą najkorzystniejsz ą w zakresie CZ ĘŚCI 1, 3, 4, 5  na podstawie kryteriów 
ustalonych przez Zamawiaj ącego w SIWZ,  jest : 
 
 

� w zakresie Cz ęści 1 
oferta nr 3 -  złożona przez P.B.H. „ELSAT” Marcin Posłuszny, ul. Kolejowa 41, 9 5-050 
Konstantynów Łódzki 
- za cenę ofertową brutto: 30.000,00 zł  
- okres gwarancji i rękojmi – 72 miesiące od daty odbioru końcowego  
 
 

� w zakresie Cz ęści 3 
oferta nr 3 -  złożona przez P.B.H. „ELSAT” Marcin Posłuszny, ul. Kolejowa 41, 9 5-050 
Konstantynów Łódzki 
- za cenę ofertową brutto: 80.800,00 zł  
- okres gwarancji i rękojmi – 72 miesiące od daty odbioru końcowego  
 
 

� w zakresie Cz ęści 4 
oferta nr 4 -  złożona przez LARKBUD Sp. z o.o., ul. Kacze ńcowa 6 lok. 17, 91-214 Łód ź 
 - za cenę ofertową brutto: 136.500,00 zł  
- okres gwarancji i rękojmi – 72 miesiące od daty odbioru końcowego  
 
 

� w zakresie Cz ęści 5 
oferta nr 3 -  złożona przez P.B.H. „ELSAT” Marcin Posłuszny, ul. Kolejowa 41, 9 5-050 
Konstantynów Łódzki 
- za cenę ofertową brutto: 129.400,00 zł  
- okres gwarancji i rękojmi – 72 miesiące od daty odbioru końcowego  
 
 
Uzasadnienie wyboru: 
a) Wykonawcy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 24 
ust. 5 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (fakultatywne podstawy wykluczenia), 
b) Oferty Wykonawców złożone są zgodnie z wymogami SIWZ, 
c) Złożone oferty nie podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 w/w ustawy Prawo 
zamówień publicznych,   

 d) Złożone oferty są ofertami najkorzystniejszymi na podstawie kryteriów oceny ofert 
ustalonych  przez Zamawiającego w SIWZ, ponieważ uzyskały największą liczbę punktów 
(dla danej części zamówienia) 
 
Wybrane oferty jw. otrzymały: 

� w zakresie Cz ęści 1 - 60,00 punktów  w zakresie kryterium „Cena = 60%” oraz 40,00 
punktów  w kryterium ,,Okres gwarancji i rękojmi = 40 %” co ł ącznie dało 100,00  



� punktów. 
� w zakresie Cz ęści 3 - 60,00 punktów  w zakresie kryterium „Cena = 60%” oraz 40,00 

punktów  w kryterium ,,Okres gwarancji i rękojmi = 40 %” co ł ącznie dało 100,00 
punktów. 

� w zakresie Cz ęści 4 - 60,00 punktów  w zakresie kryterium „Cena = 60%” oraz 40,00 
punktów  w kryterium ,,Okres gwarancji i rękojmi = 40 %” co ł ącznie dało 100,00 
punktów. 

� w zakresie Cz ęści 5 - 60,00 punktów  w zakresie kryterium „Cena = 60%” oraz 40,00 
punktów  w kryterium ,,Okres gwarancji i rękojmi = 40 %” co ł ącznie dało 100,00 
punktów. 

 
Pozostałe oferty otrzymały następującą punktacje: 
 
 
 
 
 
 

Zamawiający informuje ponadto, że nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.  
                                                                                                                       DYREKTOR 

        ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH 

            Grzegorz Nita 

/podpis nieczytelny/ 
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Nazwa (firma) i 
adres 

Wykonawcy  

Cena ofertowa brutto/ 
KRYTERIA:  
Cena/ Okres 

gwarancji jako ści  
i rękojmi 

Część 1 
zamówienia 

Część 3 
zamówienia 

Część 4 
zamówienia 

 
 

Część 5 
zamówienia 

1. 

ETEC Sp. zo.o. 
32-300 Olkusz,  
ul. Kluczewska 

2 

Cena ofertowa brutto 
(PLN) (kryterium 1) 
 / Okres gwarancji  

i rękojmi (m-ce od daty 
odbioru końcowego) 

(kryterium 2) NIE ZŁOŻONO OFERTY 

 
137.828,30 

 
72 

Ilość punktów 
(kryterium 1) / 
(kryterium 2) 

56,33 40,00 

Ilość punktów razem 96,33 

2. 

ELPROJEKT 
POLSKA Sp. z 
o.o 
ul. Górna 
Droga 5 lok. 8 
02-495 
Warszawa 

Cena ofertowa brutto 
(PLN) (kryterium 1) 
 / Okres gwarancji  

i rękojmi (m-ce od daty 
odbioru końcowego) 

(kryterium 2) 
NIE ZŁOŻONO OFERTY 

167.931,90 

72 

Ilość punktów 
(kryterium 1) / 
(kryterium 2) 

46,23 40,00 

Ilość punktów razem 86,23 

3. 

P.B.H. 
„ELSAT” 
Marcin 
Posłuszny 
ul. Kolejowa 41 
95-050 
Konstantynów 
Łódzki 

Cena ofertowa brutto 
(PLN) (kryterium 1) 
 / Okres gwarancji  

i rękojmi (m-ce od daty 
odbioru końcowego) 

(kryterium 2) 

30.000,00 80.800,00 240.000,00 129.400,00 

72 72 

72 72 

Ilość punktów 
(kryterium 1) / 
(kryterium 2) 

60,00 40,00 60,00 40,00 34,13 40,00 60,00 40,00 

Ilość punktów razem 100,00 100,00 74,13 100,00 

4. 

LARKBUD Sp. 
z o.o. 
ul. 
Kaczeńcowa 6 
lok. 17 
91-214 Łód ź 

Cena ofertowa brutto 
(PLN) (kryterium 1) 
 / Okres gwarancji  

i rękojmi (m-ce od daty 
odbioru końcowego) 

(kryterium 2) 
NIE 

ZŁOŻONO 
OFERTY 

92.400,00 136.500,00 171.708,00 

72 72 72 

Ilość punktów 
(kryterium 1) / 
(kryterium 2) 

52,47 40,00 60,00 40,00 45,22 40,00 

Ilość punktów razem 92,47 100,00 
85,22 

Nr najkorzystniejszej oferty  3 3 4 
3 


