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Łódź, dnia 8.08.2017 r. 

ZZM.WOA.ZP.2510.23.2017 

 
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ  
W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU 

 

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie zabiegów leczniczo-

pielęgnacyjnych na starodrzewiu w parkach i na zieleńcach niezabytkowych 

 
Zamawiający, Miasto Łódź – Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi, zgodnie z art. 86 ust. 5 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), niezwłocznie po otwarciu ofert, które nastąpiło w dniu 

8 sierpnia 2017 r. o godz. 9:00 zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

Warunki płatności i termin realizacji zamówienia w złożonych ofertach zgodne z SIWZ. 
 
Zbiorcze zestawienie ofert – pod względem kryterium cena brutto i doświadczenie zawodowe: 
 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 

164.335,80 zł brutto 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy CENA 
Doświadczenie 
zawodowe 

1. 
Usługi Leśne i Ogrodnicze ELITELAS Sp. z 
o.o. Sp.k. 
Durdy 141, 39-450 Baranów Sandomierski 

194300,00  2 osoby 

2. 
ARBOS Marcin Hanke 
ul. Strycharska 24/40B 
93-521 Łódź 

66840,00 3 osoby  

3. 
Firma Zieleń Piotr Kwapis 
Byczyna 24, 99-200 Poddębice 

55950,00 4 osoby  

4. 
Zieleń-Pawlak Sp. j. 
ul. Zbiorcza 2A 
92-332 Łódź 

72830,00 2 osoby  

 

 
W załączeniu Zamawiający udostępnia wzór oświadczenia o przynależności lub braku do 

tej samej grupy kapitałowej. Wykonawcy zobowiązani są w terminie 3 dni od zamieszczenia 
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na stronie internetowej przedmiotowej informacji, przekazać zamawiającemu oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, wg wzoru załączonego do niniejszego pisma. 

 

Oświadczenie należy złożyć w oryginale (wymagana forma pisemna).  

[Zgodnie z pkt. 9.2 SIWZ Wykonawca, dla dotrzymania wyznaczonego terminu złożenia 

oświadczeń lub dokumentów (wymaganych w oryginale) może przesłać ww. oświadczenia lub 

dokumenty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wraz z potwierdzeniem wysłania ich 

oryginału(ów) drogą pocztową.] 

 
Zatwierdził: 

Zastępca DYREKTORA 
ds. Finansowych i Administracyjnych 

 
 

Milena Olczak 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamieszczono:  
- strona internetowa http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne/305-2017-23-starodrzew-parki-zielence-
niezabytkowe.html  
 
Załączniki: 
- oświadczenie o przynależności lub braku do tej samej grupy kapitałowej 

http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne/305-2017-23-starodrzew-parki-zielence-niezabytkowe.html
http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne/305-2017-23-starodrzew-parki-zielence-niezabytkowe.html

