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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Zamawiajqcy: Miasto 1::.6dz - Urzqd Miasta I::.odzi, ul. Piotrkowska 104, przekazuje informacje 
z otwarcia ofert w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego kt6rego wartosc 
szacunkowa przekracza kwot~ 60 000 PLN, a nie przekracza wyrazonej w ztotych 
r6wnowartosci kwoty 30 000 euro kt6rego przedmiotem jest ,,5porzadzenie raportu HR i 
nieruchomosciowego w wersji papierowej i elektronicznej w wersji polsko-angielskiej", 
w ramach projektu pt. "Internacjonalizacja gospodarcza przedsi~biorstw z regionu t6dzkiego 
poprzez dedykowane dziatania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy", 
wsp6lfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa 1::.6dzkiego na 
lata 2014 - 2020. 

1. Kwota, jakq Zamawiajqcy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zam6wienia wynosi : 

• dla I cz~sci zam6wienia 25 000,00 PLN brutto, 

• dla II cz~sci zam6wienia 65 000,00 PLN brutto. 

2. Wykaz ztozonych ofert dla I cz~sci zam6wienia 

Nr 
oferty . 

Nazwa Wykonawcy 
Cena oferty 

brutto 
wPLN 

Doswiadczenie osoby 
wyznaczonej do 

realizacji zam6wienia 
w pracyw sektorze 

doradczym w branzy 
HR ( nie dotyczy 

stanowiska 
researchera) 

Termin wykonania 
zam6wienia 

1. 
Antal Sp. z 0 .0. 

ul. Gwiazdzista 66 
53-413 Wroctaw 

24600,00 

Wykonawca wyznaczyt 
osob~ z 9 letnim 
doswiadczeniem 

w branzy HR 

Wykonawca zadeklarowat 
realizacj~ zam6wienia w 
terminie 60 dni od dnia 

zawarcia umowy 

3. 

HAYS POLAND 
Sp. z 0 .0 . 

ul. Ztota 59 
00-120 Warszawa 

95000,00 

Wykonawca wyznaczyt 
osob~ z 9 letnim 
doswiadczeniem 

w branzy HR 

Wykonawca zadeklarowat 
realizacj~ zam6wienia w 
terminie 90 dni od dnia 

zawarcia umowy 
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3. Wykaz ztozonych ofert dla " cZQsci zamowienia 

Doswiadczenie osoby 

Nr 
 wyznaczonej do 

oferty realizacji zamowienia w 
Cena 

pracyw sektorze 
oferty Termin wykonania 

doradczym w branzy Nazwa Wykonawcy zamowieniabrutto 
nieruchomosciowej

wPLN 
( nie dotyczy 
stanowiska 

researchera) 

Wykonawca wyznaczyt 
Wykonawca

CUSHMAN & WAKEFIELD osob~ zadeklarowat
z 91etnim Sp. z 0.0 . 86 100,00 realizacj~ zam6wienia2. 

PI. Pitsudskiego 1 doswiadczeniem w terminie 75 dni od
w branzy 00-078 Warszawa dnia zawarcia umowy 

nieruchomosciowej 

Wykonawca wyznaczyt 
Wykonawca

JONES LANG LASALLE osob~ zadeklarowat
z 9 letnim Sp. z 0 .0. 

realizacj~ zam6wienia77490,004. doswiadczeniemPI. Europejski 1 w terminie 60 dni od
w branzy 00-844 Warszawa dnia zawarcia umowy 

nieruchomosciowej 

4. Termin wykonania zam6wienia oraz warunki ptatnosci zostaty okreslone w OIWZ. 

lam ieszczono: 

- strona internetowa lamawiajqcego (http://bip.uml.lodz.pllurzad-miasta/przetargi/) 


Urz<td Mlasta todzi 

Departament Obs/ugi i Administracji 

Wydzia/ Zam6wlen Publlcznych ul. ks . I.Skorupkl 21 tel.: +48 42 638 48 88 www.uml.iodz.pl 


90-532 t6dt tel. fax.: +48 42 638 48 77 e-mail: zamowlenla@uml.lodz.pl 

2 

mailto:zamowlenla@uml.lodz.pl
http:www.uml.iodz.pl
http://bip.uml.lodz.pllurzad-miasta/przetargi

