Łódź, dnia 01sierpnia 2013r.
RZECZPOSPOLITA POLSKA
PROKURATURA OKRĘGOWA W ŁODZI
WYDZIAŁ VII
BUDŻETOWO – ADMINISTRACYJNY
DZIAŁ ADMINISTRACYJN O-GOSPODARCZY
ul. Kilińskiego 152
90-322 Łódź
tel.: (42) 67-68-692, fax.: (42) 67-68-693

VII Zp 2300 /6/13
AS-BUD Miśkiwicz Szwalski sp.J.
w Łodzi
ul. Obywatelska112 D,
94 – 104 Łódź
Nr faksu: 42 689 06 96
dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy 6/13 w trybie
przetargu nieograniczonego na: „ wykonanie prac remontowych w budynku Prokuratury
Rejonowej Łódź-Górna w Łodzi, przy ul. Sieradzkiej 11a oraz wymiany wykładziny
podłogowej w dwóch pokojach w Prokuraturze Rejonowej w Zgierzu, przy ul. Łódzkiej
20.”
ZAWIADOMIENIE
I. o wyborze najkorzystniejszej oferty
II. o terminie zawarcia umowy
Zamawiający – Prokuratura Okręgowa w Łodzi, działając na podstawie art. 92
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) dalej oznaczonej Pzp., informuje, o :
I. wyborze najkorzystniejszej oferty oznaczonej Nr 1 :
AS-BUD Miśkiewicz. Szwalski sp. j. w Łodzi, ul. Obywatelska112 D,
94 – 104 Łódź, z:
 ceną brutto: 299 307,40zł., w tym VAT 23%
( słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedem złotych 40/100 )

w tym:
 cena brutto za remont wnętrz Prokuratury Rejonowej Łódź – Górna - 290 854,50 zł.
słownie: (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote 50/100)
 cena brutto za wymianę wykładzin w Prokuraturze Rejonowej w Zgierzu - 8 452,90
zł.
słownie: (osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote 90/100).
Jedna ważna oferta, niepodlegająca odrzuceniu z najniższą ceną, odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nazwa ( firma ), siedziba i adres
wykonawcy oraz cena

Numer
oferty

AS-BUD Miśkiewicz. Szwalski Sp.
J. w Łodzi, ul. Obywatelska112 D,
94 – 104 Łódź, z :
1.1.ceną brutto: 299 307,40zł., w tym
VAT 23%
(słownie: dwieście dziewięćdziesiąt
dziewięć tysięcy trzysta siedem
złotych 40/100 ).

1

Łączna
punktacja oceny
100,00

II. terminie zawarcia umowy:
Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego na : wykonanie
prac remontowych w budynku Prokuratury Rejonowej Łódź-Górna w Łodzi, przy
ul. Sieradzkiej 11a oraz wymiany wykładziny podłogowej w dwóch pokojach
w Prokuraturze Rejonowej w Zgierzu, przy ul. Łódzkiej 20, zostanie zawarta w trybie
art. 94 ust. 2 pkt 1) litera a) 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
A/Z

