
  

 

Łódź, dnia 16 sierpnia 2022 r. 

Zamawiający:  

Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi 

ul. Naruszewicza 35, 93-161 Łódź 

 

Nr sprawy: ZSPM/1/RB/2022 

 

Dotyczy: postępowanie na wykonanie robót budowlanych, polegających na modernizacji  

                sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi przy  

                ul. Naruszewicza 35 

                 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (wyniku postepowania) 

 

 

      Na podstawie art. 253 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.), Zamawiający informuje  

o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) 
 i adres wykonawcy 

Kryteria wyboru 
najkorzystniejszej oferty 

Liczba punktów 
w kryteriach oceny ofert 

Cena Okres gwarancji Cena 
Okres 

gwarancji 
Łącznie 

1 

KTM INVEST  
Sp. z o.o.  
ul. Górska 12/8    
92-114 Łódź 

 

280 000,00 zł 
 

2 lata (minimalny 
okres gwarancji)  

60,00 pkt 0,00 pkt 
 

60,00 pkt 
 

2* 

 
Zakład Remontowo-
Budowlany  
Mirosław Lewandowski 
ul. Rudna 20 
95-070 Aleksandrów 
Łódzki 

283 888,10 zł 
 

2 lata (minimalny 
okres gwarancji) 
plus 3 lata (okres 
dodatkowej 
gwarancji) 

59,18 pkt 40,00 pkt 99,18 pkt 

 

*uzasadnienie prawne wyboru najkorzystniejszej oferty: 

-     Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybiera 

najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach 

zamówienia. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu  

i w specyfikacji warunków zamówienia kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są: 

łączna cena ofertowa brutto oraz okres dodatkowej gwarancji. 



  

 

*uzasadnienie faktyczne wyboru najkorzystniejszej oferty: 

 - Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów i została złożona przez Wykonawcę, 

który wykazał brak podstaw wykluczenia z postępowania zgodnie z ogłoszeniem  

o zamówieniu i specyfikacją warunków zamówienia. 

 

Na podstawie art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówieniem publicznych Zamawiający wyznacza:  

 - termin zawarcia umowy: 23-29 sierpnia 2022 r. w godzinach 8:00 - 14:00, 

 - miejsce zawarcia umowy: siedziba Zamawiającego (Zespół Szkół Przemysłu Mody  

w Łodzi, ul. Naruszewicza 35, 93-161 Łódź) – Sekretariat (piętro I). 

 

                               


