Łódź, dnia 28.02.2018 r.
Znak sprawy: ŁDK.A.26.7.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty
Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Utworzenie Pasażu
Kultury Województwa Łódzkiego poprzez remont Łódzkiego Domu Kultury wraz z otoczeniem”
w projekcie pn. „Utworzenie Pasażu Kultury Województwa Łódzkiego poprzez remont Łódzkiego
Domu Kultury wraz z otoczeniem, w celu zwiększenia udziału w kulturze mieszkańców
województwa łódzkiego i kształtowania kulturowej tożsamości regionu” w ramach Projektu
finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 , działając na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1579, z późn. zm.) (dalej: ustawa PZP), dokonał wyboru
najkorzystniejszej oferty Wykonawcy:
MOSAICON MARIA POTZ
ul. Nawrot 21/24
90-061 Łódź
Uzasadnienie:
Wybrana oferta została złożona przez Wykonawcę, który spełniał warunki udziału w postępowaniu. Z
analizy treści oferty wynika, że odpowiada ona wymogom zawartym w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia,
dzięki czemu uzyskała najwyższą punktację w oparciu o zawarte w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia kryteria.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Lp.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

1

MOSAICON MARIA POTZ
ul. Nawrot 21/24
90-061 Łódź

Ilość punktów w
Ilość punktów w
kryterium
kryterium
doświadczenia osób
całkowitej
wyznaczonych do
nominalnej ceny
realizacji
brutto (KC)
zamówienia (KD)
60

40

Łączna
liczba
punktów w
kryteriach

100

2

Przedsiębiorstwo Remontowo
– Budowlane „AGAD” Sp. z
o.o. (lider konsorcjum)
Ul. Chrzanowskiego 23B
87-100 Toruń
Hurtownia Budowlana
„AGAD” (partner
konsorcjum)
Ul. Chrzanowskiego 25
87-100 Toruń

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a)
ustawy PZP – Wykonawca nie wyraził zgody na
przedłużenie terminu związania ofertą

Jednocześnie Zamawiający zwiększa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do
wysokości ceny najkorzystniejszej oferty tj. kwoty 12 217 098,00 zł.
Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienie publicznego może być zawarta w terminie
określonym w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP.

ZAMAWIAJĄCY

