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Łódź, dnia 03.03.2020 r.03 marca 2020 r.

DSP-ZSS-V.271.2.2020

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie §4 ust. 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru 

udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się, 

wprowadzonego Zarządzeniem Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. 

Zamawiający:  Miasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, informuje, że dokonał 

na podstawie §4 ust. 8 ww. Regulaminu ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza kwotę 20.000,00 PLN, 

a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 50.000,00 PLN na usługę przeprowadzenia 

szkoleń komputerowych w mikroprojekcie pn. „Senior w Sieci” w ramach projektu „Gmina na czasie” 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 

nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 

kompetencji cyfrowych” -– jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2, złożoną przez: 

SUBVENIO, FUNDACJA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
ul. Wyższa 34/1, 93-266 Łódź

Uzasadnienie wyboru: 

Wybrany Oferent spełnił warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu, a 

złożona oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym. Wybrana oferta spełniła warunki wskazane przez 

Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz na podstawie przyjętego przez Zamawiającego 

kryterium oceny ofert (tj. cena brutto 70% oraz doświadczenie 30%) uzyskała łącznie 74,79 pkt.

Powyższy wybór został dokonany z uwzględnieniem, iż wybrana oferta spełnia postawione w zapytaniu 

wymagania oraz kryteria i zapewnia, że wydatki będą poniesione w sposób celowy, oszczędny, 

z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz w sposób 

umożliwiający terminową realizację zadań, jak również zgodnie z zasadami konkurencyjności, równego 

traktowania i zasadą jawności.
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Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, a także 

punktacja przyznana ofertom:

Nr 
oferty

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy

Cena oferty 
brutto PLN

Liczba 
punktów za 
kryterium 

cena

Liczba punktów 
za kryterium 

doświadczenie

Łączna liczba 
punktów

1

BPR CONSULTING PAULINA 
RYDZ 

ul. Radwańska 27/2u, 
90-540 Łódź

29 322,00 zł 70,00 00,00 70,00

2

SUBVENIO, FUNDACJA 
INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 

I POMOCY 
PSYCHOLOGICZNEJ

ul. Wyższa 34/1, 
93-266 Łódź

45 829,00 zł 44,79 30,00 74,79

3

JT PROMOTION JAROSŁAW 
TOMCZEWSKI
ul. Mieszka I 1,  

92-415 Łódź

44 640,00 zł 45,98 00,00 45,98

4
EURO INFO GROUP Sp. z o.o.

ul. Smolna 11 lok. 15, 
00-375 Warszawa

31 140,00 zł 65,91 30,00 95,91
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