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         WYKONAWCY BIORĄCY  
         UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU 

 
 
 
 

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.), zwaną dalej „ustawą”, w imieniu Miasta 
Łodzi informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  Świadczenie 
usługi doradztwa eksperckiego w zakresie opracowani a programu zasiedlenia  
i funkcjonowania Domu Wielopokoleniowego 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 ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020) jako 
najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez nw. Wykonawcę:  
 

� Fundacja Laboratorium Architektury 60+  
ul. Wo źniaka 73/4, 41-902 Bytom 

  
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert 
ustalono, iż oferta nr 2 firmy Fundacja Laboratorium Architektury 60+ odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

       Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy podaję informacje o Wykonawcach, którzy złożyli 
oferty w przedmiotowym postępowaniu, a także punktację przyznaną ofertom  
w kryteriach oceny ofert i łączną punktację: 
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     z up. PREZYDENTA MIASTA ŁODZI 
     P.O. DYREKTORA 

     WYDZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
     W DEPARTAMENCIE OBSŁUGI I ADMINISTRACJI 

     /podpis nieczytelny/ 
           Roman Cieślakod  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamieszczono: 
- strona internetowa Zamawiającego (http://bip.uml.lodz.pl/) 
 

Nr 
oferty 

Nazwa Wykonawcy  

Liczba pkt  
w kryterium 

„Do świadczenie 
osoby 

skierowanej do 
realizacji 

zamówienia” 
(DO) 

Liczba pkt  
w kryterium 

merytorycznym 
– korzy ści  
i wyzwania 
związane  

z cohousingiem 
(KM) 

 
Liczba 

pkt  
w 

kryterium 
„Cena” 

(C) 

Łączna 
 liczba pkt. 

1 
Krystyna Szurmańska 

ul. Hipoteczna 1 42-612 
Tarnowskie Góry 

Oferta nie podlega ocenie 

2 

Fundacja Laboratorium 
Architektury 60+ (LAB 60+) 

ul. Woźniaka 73 
41-902 Bytom   

20 40 40 100 


