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Pabianice, dnia 30 lipca  2018  r. 
.................................................. 
             pieczątka Zarządu Powiatu 
 

          IF.272.6.2018 
................................................. 
                     znak sprawy 
 

………………………………… 
                       nazwa wykonawcy 

…………………………………. 
                 adres wykonawcy 

…………………………………. 
 

1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY 
 
Zarząd Powiatu Pabianickiego działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 z późn. 
zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
na „Przebudowę Domów Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego – poprawa 
funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób 
niepełnosprawnych – Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim”    na część 1, 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  wybrana została najkorzystniejsza 
oferta. 
Ogłoszenie o zamówieniu Numer ogłoszenia: nr 582101-N-2018 , data zamieszczenia: 
02.07.2018 r., zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych , na tablicy 
ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz na stronie internetowej Powiatu 
Pabianickiego – www.powiat.pabianice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej 
Starostwa Powiatowego w Pabianicach – www.powiat.pabianice.bip.info.pl. 
 
Nomenklatura  
 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Główny przedmiot 45.31.31.00-5  Instalowanie wind 

Dodatkowe przedmioty ------- ------------ 
 
Liczba otrzymanych ofert - 2 
Oferta z najniższą ceną - 202.932,00 zł 
Oferta z najwyższą ceną - 207.240,70 zł 
 
Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą: 
 
OFERTA NR 1 
KOMODO  
Jarosław Durajski  
Ul. Namiotowa 44,  
94-218 Łódź 
 
 
Cena oferty: 191.889,54 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt  jeden tysięcy osiemset 
osiemdziesiąt dziewięć    złotych   54/100) plus obowiązujący podatek VAT 8 % tj. 
15.351,16  zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt  jeden złotych   16/100). 
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Punktacja przyznana najkorzystniejszej ofercie: 
lp. kryterium  waga kryterium  ilość punktów 
1. cena - 60 % - 60,00 
2. gwarancja jakości na 

wykonane  roboty 
budowlane   

 

- 20 % -   5,00 

3. Parametry techniczne  - 20% - 20,00 
ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY  - 85,00 

 
 

UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę nr 1: KOMODO Jarosław Durajski,          
ul. Namiotowa 44, 94-218 Łódź , która otrzymała największą liczbę punktów. 
 
 

2. ZAWIADOMIENIE O WYKONAWCACH,  
KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE 

 
Zarząd Powiatu Pabianickiego działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 
1579, z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Przebudowę Domów Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego – poprawa 
funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób 
niepełnosprawnych – Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim” na część 1 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oferta następującego wykonawcy 
została odrzucona: 
 
1. OFERTA NR 3 
WINDAR Sp. z o.o. 
ul. Skarbowa 16 lok. 1 
91-473 Łódź 
 

UZASADNIENIE   PRAWNE 
 
Przyczyną odrzucenia oferty Nr 3 jest to, że: 

• jej tre ść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 

Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.). 
 
 
 
 

Pełnomocnik ds. Zamówień 
 

          /-/ Marcin Somorowski 
 


