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ykonawcy biorący udział
w postępowaniu

Łódź, dnia 10.12.2020 roku

Zamawiający - Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul.

Konstantynowskiej 8/LO, zgodnie zart.92 ust. ]. ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4r, Prawo zamówień
publicznych, informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawę ryb morskich, słodkowodnych, pokarmu dla ryb
akwariowych, ziaren i płatków oraz bezkręgowców dla zwierzqt w Miejskim Ogrodzie
Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o.

- dokonał wvboru naikorzvstnieiszei ofertv dla cześci 1 zamówienia złożonei przez firme:

Fischland Jan Augustyniak
ul. Trzebiatowice 12
57-540 tądek Zdrój

Uzasadnienie wyboru:

podstawa prawna

Art. 9L ust.1 ustawy Prawo zamówień, zwanej dalej u.p.z.p. lub ustawą

- Zamawiajqcy wybiera ofertę najkorzystniejszq, na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych
w S pe cyfi ka cj i l stot nych W a r u n ków Za m ów i e n i a,

uzasadnienię faktvczne

Oferta jest najkorzystniejsza, na podstawie przyjętych przez Zamawiającego kryteriów oceny
ofert (tj. Cena brutto - 95 % i czas dostawy jednorazowej - 5 %) oraz spełnia warunki wskazane'przez
Zamawiającego dla niniejszego zamówienia w Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy podaję informacje o Wykonawcach, którzy złożyli
oferty w przedmiotowym postępowaniu, a takze punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację:
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Wykaz i porównanie złożonych ofert:

- dokonał wvboru naikorzvstnieiszei ofertv dla cześci 4 zamówienia złozonei przez firme:

Fischland Jan Augustyniak
ul. Trzebiatowice 12

57-54O Lądek Zdrój

Uzasadnienie wyboru:

podstawa prawna

Art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień, zwanej dalej u.p.z.p. lub ustawą

- Zamawiajqcy wybiera ofertę najkorzystniejszq, na podstawie kryteriow oceny ofert, okreŚlonych

w S p e cyf i ka cj i l stotny ch W a r u n kow Za m ów i e n i a.

uzasadnienie faktvczne

oferta jest najkorzystniejsza, na podstawie przyjętych przez Zamawiającego kryteriÓw oceny

ofert (tj. Cena brutto -95% iczas dostawy jednorazowej- 5 %o) oraz spełnia warunkiwskazane przez

Zamawiającego dla niniejszego zamówienia w Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art.92 ust. 1pkt.1 ustawy podaję informacje o Wykonawcach, którzy złożyli
oferty w przedmiotowym postępowaniu, a takze punktację przyznaną ofercie w kazdym kryterium

oceny ofert i lączną punktację:

Wykaz i porównanie złożonych ofert:
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ofeńy

Nazwa (firma) i adres wykonawcy ilość punktów z

kryterium CENA
zamówienia

ilość punktów w
kryterium czas

dostawy jednorazowej
Punktacja łącznie

I

Fischland Jan Augustyniak
ul. Trzebiatowice 12

57-540 tądek Zdrój
95 pkt. 0 pkt. 95 pkt.

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy ilość punktów z

kryterium CENA
zamówienia

ilość punktów w
kryterium czas

dostawy jednorazowej
Punktacja łącznie

tel, sgkrpfuriol 4ź ó}9 ll 88. {ox.{1 ó39 ]l 8l e-moil: ,Ah9tq.iatśżoolndz,pl- NlP: lż7ż!00:{]O

r- -------



.flŃ.,?
].

Fischland Jan Augustyniak
ul. Trzebiatowice 12

57-540 tądek Zdrój
95 pkt. 0 pkt. 95 pkt.

- dokonał wvboru naikorzvstnieiszei ofertv dla cześci 5 zamówienia złożonei przez firme:

Firma,,GAWEŁ" Tadeusz Gaweł
Ul. Piłsudskiego L3|L5

95-200 Pabianice

Uzasadnienie wyboru:

podstawa prawna

Art. 91, ust.1 ustawy Prawo zamówień, zwanej dalej u.p.z.p. lub ustawą

- Zamawiajqcy wybiera ofertę najkorzystniejszq, no podstawie kryteriow oceny ofert, określonych

w Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia

uzasad nienie faktvczne

Oferta jest najkorzystniejsza, na podstawie przyjętych przez Zamawiającego kryteriów oceny
ofert (tj. Cena brutto -95% i czas dostawy jednorazowej- 5 %) oraz spełnia warunkiwskazane przez

Zamawiającego dla niniejszego zamówienia w Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy podaję informacje o Wykonawcach, którzy zlożyli
oferty w przedmiotowym postępowaniu, a także punktację przyznaną ofercie w kazdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację:

Wykaz i porównanie złożonych ofert:
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Nazwa (firma) i adres wykonawcy ilość punktów z

kryterium CENA
zamówienia

ilość punktów w
kryterium czas

dostawy jednorazowej
Punktacja łącznie

2

Firma,,GAWEŁ" Tadeusz Gaweł
Ul. Piłsudskiego 13l15

95-200 Pabianice
95 pkt. 5 pkt. 100.pkt.
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Zamawiający -Miasto Łódź - Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy

ul. Konstantynowskiej 8/1O, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia żOO4r. Prawo

zamówień publicznych, informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Dostowa ryb morskich, słodkowodnych,

pokarmu dla ryb akwariowych, ziaren i płatków oraz bezkręgowców dla zwierzqt w Miejskim

Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o.

unieważniono czĘść 2 zamówienia. którego przedmiotem iest dostawa rvb słodkowodnvch
świeżvch.

uzasadnienie u nieważnienia:

podstawa prawna

Art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień, zwanej dalej u.p,z.p. lub ustawą - Zamawiajqcy

unieważnia postępowonie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegajqcej

odrzuceniu albo nie wpłynqł żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od

wykon awcy n ie pod leg ajqceg o wykl ucze ni u,

uzasadnienie faktvczne

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert nie wpłynęła zadna oferta.

unieważniono czEść 3 zamówienia. którego przedmiotem iest dostawa pranulatów i żvwego
pokarmu dla rvb akwariowvch.

uzasadnienie unieważnienia :

podstawa prawna

Art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień, zwanej dalej u.p.z.p. lub ustawą - Zamawiajqcy

unieważniq postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegajqcej

odrzuceniu albo nie wpłynqł żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od

wy kon awcy n ie pod leg aj qce g o wykl ucze n i u

uzasadnienie faktvczne

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ófert nie wpłynęła żadna oferta.

unieważniono czEść 6 zamówienia. którego przedmiotem iest dostawa bezkregowców.

uzasadnienie unieważnienia:

podstawa prawna
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Art, 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień, zwanej dalej u.p.z.p. lub ustawą - Zamawiajqcy

unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegajqcej

odrzuceniu albo nie wpłynqł żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od

wy ko n awcy nie pod le gaj qceg o wykl ucze n i u,

uzasad nienie fa ktvczne

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

zamieszczono:
- strona internetowa Zamawiającego
- tablica ogłoszeń
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