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Wykonawcy biorqcy udziaf w postqpowaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4r. - Prawo zam6wiei publicznych
(Dz. U. z 2OL5 r. poz. 21,64 tJ.) zwanej dalej ustawq, Zamawiajqcy: Miejski Ogr6d Toologiczny w todzi
Sp6lka z o.o. informuje, ze w postqpowaniu na ,,Budowq wielofunkcyjnego pawilonu hodowlano
wystawienniczego wraz z wybiegami zewnqtrznymi zwierzqt zwanego ,,Orientarium" na terenie
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Sp. z o.o." jako najkorzystniejszq wybrano ofertq zloionq przez
Wykonawcq:

Konsorcjum firm:
1. Przedsiqbiorstwo Rob6t Mostowych,,Mosty-t6di" S"A. - Lider

ul. Bratysfawska 52, 94-LL2L6di
2. SKB Development Sp. z o. o. Sp. k.-Partner

ul. Mifa 2,00-180 Warszawa

Na podstawie oceny spetnienia warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz kryteri6w oceny
ofert ustalono, i2 oferta Wykonawcy Konsorcjum firm: Przedsiqbiorstwo Rob6t Mostowych
,,Mosty-t6di" S.A. - Lider, ul. Bratyslawska 52,94-1,12 t6di; SKB Development Sp. z o. o, Sp. k.

-Partner, ul. Mila 2, 00-180 Warszawa odpowiada wszystkim wymaganiom okre6lonym w ustawie
oraz w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia i zostala oceniona, jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia kryteria wyboru,

Na podstawie art.92 ust.2 ustawy podajq informacje o Wykonawcach, kt6rzy zto2yli ofertyw
przedmiotowym postqpowaniu, a takze punktacjq przyznanE ofertom w ka2dym kryterium oceny
crfert i lqcznq punktacjq:
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Przedsiq biorstwo
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INTER-SYSTEM S.A.

ul. Dmowskiego
I78,50-203

Wroctaw
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Konsorcjum firm:
1. Przedsiqbiorstw

o Rob6t
Mostowych

,, Mosty-t 6dl"
S,A, - Lider

ul. Bratyslawska 52,

94-LL2 L6di
2. SKB

Development
Sp. z o. o. Sp. k,-

Partner
ul. Mifa 2,00-180

Warszawa

90 0 30 3 93

Zamieszczono:
- strona internetowa Zamawiajqcego (http://bip,zoo.lodz.pl/)
- tablica ogtoszef (L6di, ul. Konstantynowska 8/10)

Tomasz J62wik

Wiceprezes Prezes

M iejskiego Ogrod u Zoologicznego

w todzi Sp. z o.o.

Prezes Miejskiego


