
 

 

 

Numer postępowania przetargowego: SŁOM.271.2.2022      

 Łódź, 27 lipca 2022 r. 

ZAMAWIAJĄCY: 

Stowarzyszenie  

Łódzki Obszar Metropolitalny 

ul. Piotrkowska 104 

90-926 Łódź    

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Dotyczy: 

„Opracowanie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Łódzkiego Obszaru 

Metropolitalnego”, który stanowić będzie obligatoryjny element strategii rozwoju ponadlokalnego, 

będącej wspólną strategią rozwoju gmin – w zakresie ich terytorium - zrzeszonych w ramach 

Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny. 

Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1)ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuje, że dokonał 

wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1, złożoną przez Wykonawcę Cpoint Sp. z o.o., 

ul. Kobielska 100/13, 03-835 Warszawa, NIP:1182097499. 

Podstawa prawna: art. 239 ust. 1 Pzp 

Uzasadnienie prawne: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów 

oceny oferty określonych w SWZ pkt XIX. 

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega 

wykluczeniu, a treść jego oferty odpowiada treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów zgodnie z kryteriami określonymi przez 

Zamawiającego, jako oferta w postępowaniu niepodlegająca odrzuceniu. 

Ponadto, Zamawiający informuje o Wykonawcach, którzy złożyli oferty, a także o punktacji 

przyznanej Wykonawcom w każdym kryterium oceny oferty: 

Lista złożonych ofert: 

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy 
Kwota 
brutto 

Kryterium I 
"cena brutto" 

60% 

Kryterium II 
"doświadczenie"                       

40% 

Łączna liczba 
punktów 

1 
Cpoint Sp. z o.o. 

ul. Kobielska 100/13 
03-835 Warszawa 

155 865,60 60,0 24,0 84,0 



 

 

 

2 
AMS CONCEPT Sp. z o.o. 
ul. Dzielna 15 lok. U13 

01-029 Warszawa 
 Oferta odrzucona (art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c pzp) 

3 

Konsorcjum: A2P2 architecture & 
planning Monika Arczyńska wraz z 

SMART COMMUNITY Sp. z o.o. 
ul. Wassowskiego 12 

80-225 Gdańsk 

232 470,00 40,2 40,0 80,2 

 

 

Na niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, przysługuje odwołanie, które wnosi się do Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej. Odwołujący jest zobowiązany przekazać zamawiającemu odwołanie wniesione 

w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało 

ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki 

sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 

ust. 2 i 3 pzp Termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz 

przesłania kopii odwołania do zamawiającego, zgodnie z treścią art. 515 ust. 1 pkt 2) lit. a) 

upływa w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie 5 dni 

od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
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