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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm., zwaną dalej u.p.z.p.), w imieniu 

Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi informuję, że w postępowaniu na „Budowę 

placu zabaw  w ramach programu „Radosna Szkoła „ w Integracyjnej Szkole 

Podstawowej nr 67 w Łodzi ul. Maratonska 47b 

 

jako najkorzystniejszą, wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: 

NOVUM  WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW Sławomir Chmieliński GROM 36  

12-130 PASYM 

Podstawa prawna:  

Zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 25.06.2010 r.  

Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwaną dalej u.p.z.p., Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą 

na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 
 

Uzasadnienie wyboru 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert 

ustalono, iż oferta nr 1 firmy  NOVUM  WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW Sławomir 

Chmieliński GROM 36 , 12-130 PASYM 

odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane  

w specyfikacji kryterium wyboru. 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy podaję informacje o Wykonawcach, którzy złożyli 

oferty w przedmiotowym postępowaniu, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łączną punktację: 
 

Numer 

oferty 
Wykonawca 

Liczba pkt w 

kryterium: 

„cena” 

Liczba 

punktów w 

kryterium 

„gwarancja” 

Punktacja ogółem 

1 

NOVUM  WYPOSAŻENIE 

PLACÓW ZABAW Sławomir 

Chmieliński GROM 36  

12-130 PASYM 

 

95 5 

 

             100 

 



 

 

 

2 

Informacja o ofertach odrzuconych 
 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy informuję, że w przedmiotowym 

postępowaniu nie odrzucono  żadnej z ofert. 
 

 

Informacja o wykonawcach wykluczonych 
 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy informuję, że z przedmiotowego 

postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 
 

Informacja o terminie zawarcia umowy 
  

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że stosownie do postanowień u.p.z.p. 

zawartych w art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a umowa może zostać zawarta przed upływem terminów 

określonych w art. 94 ust. 1 pkt 2. 
 

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma. 

(potwierdzenie prosimy przesłać faksem na nr 0-42 258 48 83 lub na adres e-mail 

zsi1.lodz@o2.pl 

 

 


