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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 
 

Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu 
Miasta Łodzi w imieniu Zamawiającego – Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji 
Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, działając na podstawie art. 253 ust. 2 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
2021r. poz. 1129 ), zwaną dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum 
Łodzi – Projekt 7 Wykonanie dokumentacji projektowe j i wykonawczej 
dotycz ącej kompleksowej przebudowy pasa drogowego ulicy Og rodowej na 
trzech odcinkach, przebicia wewn ątrz-kwartałowego ł ączącego ul. Ogrodow ą 
z terenami rekreacyjnymi Ogrodów Karskiego oraz skw eru przylegaj ącego  
do posesji Ogrodowa 28d” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez 
nw. Wykonawcę: 

Modus Biuro Projektowo – Wykonawcze Sp. z o.o.   
ul. Piotrkowska 249/251 
90-456 Łód ź  
lokal C.21 

 
Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów 
oceny ofert ustalono, iż oferta złożona przez Wykonawcę: 
  
Modus Biuro Projektowo – Wykonawcze Sp. z o.o.   
ul. Piotrkowska 249/251 
90-456 Łód ź  
lokal C.21 
 
odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz  
w Specyfikacji Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza  
w oparciu o podane w SWZ kryteria wyboru. 
 

Zamawiający podaje poniżej informacje o Wykonawcach, którzy złożyli 
oferty w przedmiotowym postępowaniu, a także punktację przyznaną ofertom  
w kryterium oceny ofert i łączną punktację w kolejności przyznanych punktów: 
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Nr 
oferty Nazwa Wykonawcy  

Punktacja  
w kryterium 
„Cena brutto 
wykonania 

zamówienia”  

Punktacja  
w kryterium 

„Do świadczenie 
osoby pełni ącej 

funkcj ę projektanta – 
dyrektora projektu” 

Łączna liczba 
punktów 

1 

Modus Biuro Projektowo 
– Wykonawcze  
Sp. z o.o.  
ul. Piotrkowska 249/251 
90-456 Łódź  
lokal C.21 
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z up. Prezydenta Miasta Łodzi 
Agnieszka Mroczek-Marchewka 

/podpis nieczytelny/ 
Z-ca Dyrektora 

Wydziału Zamówie ń 
Publicznych  

 


