
 

Łódź, dn. 25.04.2019 r. 

ZAMAWIAJĄCY 

Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi 

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 

 

PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 (XLVII LO) w Łodzi 

Czernika 1/3, 92-538 Łódź 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

(część 1) 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)   

informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont sali gimnastycznej  

w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 (XLVII LO) w Łodzi przy ul. Czernika 1/3  

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożona przez Wykonawcę:  

w części 1 - Wymiana parkietu sali gimnastycznej na posadzkę sportową syntetyczną 

NOVA Technologie Obiektowe Sp. J., ul. Przybyszewskiego 92, 93-110 Łódź 

 Na podstawie badania ofert ustalono, iż oferta firmy NOVA Technologie Obiektowe Sp. J. 

odpowiada wszystkim wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia uzyskując łączną ilość  

80 punktów.  

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz przyznanej punktacji w poszczególnych 

kryteriach oceny ofert i łączną punktację w kolejności przyznanych punktów: 

 
L.p. Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

Liczba punktów 

w kryterium: 

cena 

Liczba punktów w kryterium: 

 termin wykonania 

Łączna ilość 

punktów 

 

 

 

1 

 

 

NOVA Technologie 

Obiektowe Sp. J. 

ul. Przybyszewskiego 92 

93-110 Łódź 

 

 

 

80,00 

0 
(Uzasadnienie: Wykonawca zadeklarował 

w ofercie, że wykona zamówienie w 

terminie zgodnym z opisem przedmiotu 

zamówienia, a zatem nie skrócił terminu 

wykonania, w związku z czym stosownie 

do punktu 14.4.2.2 SIWZ Wykonawca nie 

uzyskał punktów za kryterium „termin 

wykonania”  

 

 

 

80,00 

 

2 

INVEST-BIURO Sp. z o.o. 

ul. Lwowska 6  

35-301 Rzeszów 

 

46,22 

20 
(Uzasadnienie: Wykonawca zadeklarował 

w ofercie skrócony o 2 tygodnie okres 

wykonania zamówienia)   

 

66,22  

 

 

3 

Przedsiębiorstwo 

Budowlano-Handlowe  

BUDOMAS Zbigniew 

Masłowski 

Szymanów ul. Lotnicza 48 

51-180 Wrocław 

 

 

44,80 

0 
(Uzasadnienie: Wykonawca zadeklarował w 

ofercie, że wykona zamówienie w terminie 

zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia, 

a zatem nie skrócił terminu wykonania, w 

związku z czym stosownie do punktu 

14.4.2.2 SIWZ Wykonawca nie uzyskał 

punktów za kryterium „termin wykonania” 

 

 

44,80 

 

 

4 

 

EVERSPORT Sp. z o.o. 

ul. Kiersnowskiego 18/45 

03-161 Warszawa 

 

 

43,44 

0 
(Uzasadnienie: Wykonawca zadeklarował w 

ofercie, że wykona zamówienie w terminie 

zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia, 

a zatem nie skrócił terminu wykonania, w 

związku z czym stosownie do punktu 

14.4.2.2 SIWZ Wykonawca nie uzyskał 

punktów za kryterium „termin wykonania” 

 

 

43,44 



 

 

5 

 

LIMEX PLUS Sp. z o.o. 

ul. Fordońska 393  

85-766 Bydgoszcz 

 

 

43,08 

0 
(Uzasadnienie: Wykonawca zadeklarował w 

ofercie, że wykona zamówienie w terminie 

zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia, 

a zatem nie skrócił terminu wykonania, w 

związku z czym stosownie do punktu 

14.4.2.2 SIWZ Wykonawca nie uzyskał 

punktów za kryterium „termin wykonania” 

 

 

43,08 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia, że nie wykluczono żadnego 

Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty. 

 


