
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
ul. Kamińskiego 7/9
91-427 Łódź

tel. /+48/42 205 58 71
fax /+48/42 205 58 73

Łódź, dniatP.'f.. kwietnia 2021 r.
znak sprawy: ZP.262.125.2021

Wykonawcy,
którzy złożyli ofertę w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi, dotyczące przeprowadzenia
okresowej rocznej kontroli stanu technicznego oraz prób szczelności wewnętrznej instalacji
gazowej - znak sprawy: ZP.262.125.2021
- informacja o wyniku postępowania

l. Przedmiotem zamówienia są usługi, dotyczące przeprowadzenia okresowej rocznej kontroli stanu
technicznego oraz prób szczelności wewnętrznej instalacji gazowej, zgodnie z wymogami art. 62
ust. l pkt l lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.l333
z późno zm.) w budynkach zlokalizowanych w miejscowościach:
l) Łódź, ul. Narutowicza 122,
2) Łódź, al. Piłsudskiego 159-163,
3) Łódź, ul. Solna 14,
4) Łódź, ul. Wielkopolska 70/72,
5) Łódź, ul. Wólczańska 202,
6) Pabianice, ul. Kilińskiego 37,
7) Piotrków Trybunalski, ul. Piotra Skargi 3,
8) Poddębice, ul. Targowa 10,
9) Tomaszów Mazowiecki, ul. św. Antoniego 47,
10) Zgierz, ul. 3 Maja 46.

2. W przedmiotowym postępowaniu, do upływu terminu składania ofert wpłynęły następujące
oferty:

Nr Nr Cena oferty

oferty Wykonawca, który złożył ofertę dziennika (wartość całkowita
korespondencji oferty brutto)

l INDOPOL EX-IM Sp. z 0.0. 1166 4981,50 zł05-083 Borzęcin Duży, ul. Kosmowska 41

2 FUH Wojciech Falarz 1185 5490,00 zł43-100 Tychy, ul. J. Jędrzejowskiej 8

3 EKO-POWER COMPANY Sp. z 0.0. 1186 3955,00 zł26-026 Morawica, Bilcza, ul. Jaskółcza 48

4 DRAB-MET Joanna Żurek 1201 3936,00 zł90-723 Łódź, ul. Zachodnia 103

strona 1 /2



3. Województwo Łódzkie - Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego (zwany dalej
zamawiającym) na podstawie weryfikacji dokumentów zawartych w ofertach, dokonał badania
złożonych ofert pod kątem ich kompletności, obecności omyłek oraz przesłanek odrzucenia.

W wyniku przeprowadzenia powyższych czynności w ofertach omyłek nie stwierdzono.

4. W oparciu o kryteria oceny ofert ustalone w przedmiotowym postępowaniu w punkcie X
Zapytania ofertowego, zamawiający dokonał wyboru niżej wymienionej oferty jako
najkorzystniejszej:

Nr Nr Cena oferty

oferty Wykonawca, który złożył ofertę dziennika (wartość całkowita
korespondencji oferty brutto)

4
DRAB-MET Joanna Żurek 1201 3936,00 zł90-723 Łódź, ul. Zachodnia 103

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
- zgodnie z postanowieniami zawartymi w Zapytaniu ofertowym dotyczącym przedmiotowego

zamówienia, jedynym kryterium oceny oferty jest cena oferty, rozumiana jako wartość całkowita
oferty brutto,

- wybrana oferta zawierała najniższą cenę, za wykonanie przedmiotu zamówienia i została
złożona przez Wykonawcę, zgodnie z wymaganiami zamawiającego, określonymi w Zapytaniu
ofertowym.

5. Prosimy Wykonawcę wskazanego w punkcie 4, o przybycie do Zarządu Nieruchomości
Województwa Łódzkiego, 91-427 Łódź, ul. Kamińskiego 7/9 - pokój nr 102, tel. 42205-58-71
wew. 102 do dnia 19 kwietnia 2021 r., w godz. 08:00-15:00, celem zawarcia umowy.
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