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INFORMACJA  

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   
 

 Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą, w imieniu Miasta Łodzi 
informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi 
doradztwa eksperckiego w dziedzinie tworzenia modelu zarządzania procesami 
rewitalizacji w mieście Łodzi w ramach projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji 
pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym 
obszarze w Mieście Łodzi – etap 2” (projekt współfinansowany ze środków Funduszu 
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020), 
jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez nw. Wykonawcę: 
 
DS Consulting Sp. z o.o. 
ul. Jaśkowa Dolina 11 B/3 
80-252 Gdańsk 
 
 Na podstawie badania ofert ustalono, iż oferta nr 2 Wykonawcy DS Consulting Sp. z o.o., 
ul. Jaśkowa Dolina 11 B/3, 80-252 Gdańsk odpowiada wszystkim wymaganiom określonym 
w ustawie oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ) 
i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru. 

 Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, a także 
punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja w kolejności 
przyznanych punktów: 
 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy 

Liczba pkt. 
w kryterium 
„Cena oferty 

brutto” 
 (C) 

 
Liczba pkt. 
w kryterium 

„Identyfikacja 
czynników ryzyka 

oraz sposób 
ograniczenia ryzyka 

związanego 
z wdrożeniem 

modelu” 
(M) 

 

Liczba pkt. 
w kryterium 

„Doświadczenie 
osoby skierowanej 

do realizacji 
zamówienia” 

(D) 

Łączna 
liczba 
pkt. 

2 
DS Consulting Sp. z o.o. 

ul. Jaśkowa Dolina 11 B/3 
80-252 Gdańsk 

45,00 30 0 75,00 

1 

KPMG Advisory 
Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Inflancka 4A 

00-189 Warszawa  

12,94 15 25 52,94 

z up. PREZYDENTA MIASTA ŁODZI 
Zamieszczono: 
- strona internetowa Zamawiającego (http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi). 
 
 

z up. Prezydenta Miasta Łodzi 
/podpis nieczytelny/ 
ROMAN CIEŚLAK 

p.o. Dyrektora 

Wydziału Zamówień Publicznych 
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