Łódź, dnia 22 maja 2012 roku

PROKURATOR OKRĘGOWY
W ŁODZI
VII Zp 2300/4 /12
Do wszystkich Wykonawców
biorących udział
w postępowaniu

dotyczy : postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego nr 4/12 w trybie

przetargu nieograniczonego na: wykonanie bieżącej konserwacji pokrycia dachowego
oraz orynnowania na budynku A w kompleksie budynków Prokuratury Okręgowej w
Łodzi przy ul. Kilińskiego 152

ZAWIADOMIENIE
Zamawiający – Prokuratura Okręgowa w Łodzi, działając na podstawie art. 92
ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst
jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) dalej oznaczonej Pzp., informuje o
wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego.
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonej i niepodlegającej
odrzuceniu oferty na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia tj.:
 cena 100 % .
Za jedyną ważną (najkorzystniejszą ) uznana została oferta nr 1 wykonawcy:
który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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Poniżej przedstawiano tabelę zawierającą streszczenie oceny wraz z przyznaną
punktacją w kryterium cena:
Nazwa ( firmy ), siedziba i adres Wykonawcy

Zakład Remontowo – Budowlany
Mirosław Chodyński
95-050 Konstantynów Łódzkim,
ul. Leśna 5

Numer
oferty

1

Cena brutto w złotych

za usługę

Cena brutto : 85 785,00 zł.

Łączna punktacja
oceny

100,00

Podatek VAT: 16 041,10 zł.
Cena netto : 69 743,90 zł.
Zamówienie wykona w terminie
20.06.2012 r.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia
publicznego na wykonanie bieżącej konserwacji pokrycia dachowego oraz orynnowania
na budynku A w kompleksie budynków Prokuratury Okręgowej w Łodzi przy ul.
Kilińskiego 152, zostanie zawarta w trybie art. 94 ust. 2 pkt 1) litera a) Pzp., w związku
z art. 27 ust. 2 Pzp.
W związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego, przekazywanie informacji
faksem, prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma,
wskazując datę otrzymania i zapoznania się z jego treścią.

Prokurator Okręgowy
w Łodzi
podpis nieczytelny
Krzysztof Bukowiecki
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