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                                    WW  ŁŁOODDZZII   
 

 

                                                                                           Łódź, dnia       czerwca 2010  

III  G  2300/ 3/10 

 

        Do wszystkich Wykonawców 

 

 

dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wybór 
wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.  
„ Adaptacja budynku przy ulicy Lotniczej 4 w Łęczycy dla Prokuratury Rejonowej w 
Łęczycy 
 

Informacja 

I. o wykluczeniu a następnie odrzuceniu oferty  

II. o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Zamawiający – Prokuratura Okręgowa w Łodzi działając na podstawie przepisów art. 

92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej oznaczonej jako Pzp., informuje o: 

I. wykluczeniu i odrzuceniu w trybie art. 24 ust. 2 pkt 4 i ust 4 w związku z a art. 

89 ust. 1 pkt 5  oferty oznaczonej numerem 3 Wykonawcy SAWA-TECH 

Projektowanie i Wykonawstwo sp. z o.o. 02-761 Warszawa ul. Mesyńska 20 z 

powodu jej niezgodności z Rozdziałem IV pkt A ppkt 4 polegającej na: 

niezłożeniu przez Wykonawcę zestawienia obrotów z tytułu prowadzonej 

działalności w zakresie projektowania w latach 2007 – 2009 zawierającego 

dane za rok 2007 

II. wyborze w trybie art. 91 ust. 1 Pzp, najkorzystniejszej oferty oznaczonej 

numerem 2 złożonej przez Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji 

Inwestycji bipro-bumar Sp. z o.o., 90-029 Łódź ul. Nawrot 114 z ceną brutto – 

111 630,00  złotych 

(słownie: sto jedenaście tysięcy sześćset trzydzieści złotych)  

 

Uzasadnienie wyboru: 

Najkorzystniejsza oferta na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ, t.j. 

ceny brutto. 



 

 

Nazwa firmy, siedziba i adres wykonawcy 
Numer 

oferty 
Łączna punktacja oceny 

Wykonawca Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji 

Inwestycji bipro-bumar Sp. z o.o., 90-029 Łódź ul. Nawrot 

114 

2 100 

Wykonawcy Biuro Usług Projektowych Instalkomfort 

Krzysztof Łukasz Maciejewski, 10-686 Olsztyn ul. 

Wilczyńskiego 1A 

1 63,86 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia na wybór 
wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn. „ Adaptacja budynku przy 
ulicy Lotniczej 4 w Łęczycy dla Prokuratury Rejonowej w Łęczycy zostanie zawarta w 
trybie Art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp. 
W związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego, przekazywania informacji faksem 
prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma, wskazując datę 
otrzymania i zapoznania się z jego treścią. 
 
Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych 
postępowaniach prowadzonych przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi. 
 

 

      Prokurator Okręgowy  

         w  Łodzi 

 

      Krzysztof Bukowiecki 


