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Łódź, dnia 13 maja 2019 roku 

MCM.G.S.383/2019 

 

Wykonawcy 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Od juniora do seniora – 

kompleks rehabilitacyjno-rekreacyjny w przychodni przy ul. Rzgowskiej 170 - budżet 

obywatelski”, (nr sprawy ZP/3/2019). 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tj.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Miejskie Centrum 

Medyczne "Górna" w Łodzi, przekazuje informacje w zakresie przedmiotowego 

postępowania. 

 

I. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny oraz uzasadnienie 

wyboru . 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez firmę NOVA – Jerzy Łebski 

z siedzibą przy ul. Powstańców 1863 r., nr 2, 99-400 Łowicz. Oferta otrzymała 60,00 pkt. 

w kryterium „cena brutto oferty”, 40,00 pkt. w kryterium „okres gwarancji na urządzenia 

siłowni zewnętrznej”. Łączna ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę wynosi 100,00. 

 

Uzasadnienie 

Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki i wymagania określone 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jego oferta nie podlegała odrzuceniu 

i uzyskała największą łączną ilość punktów, w kryterium „cena brutto oferty” i „okres 

gwarancji na urządzenia siłowni zewnętrznej”. 

 

II. Informacja o terminie, po upływie którego może zostać zawarta umowa w sprawie 

zamówienia publicznego. 
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Zgodnie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 

o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

III. Informacja o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy. 

 

Zgodnie z art. 180 ustawy, od dnia otrzymania niniejszego rozstrzygnięcia Wykonawcy 

przysługuje prawo do wniesienia odwołania w przypadkach, formie i trybie opisanych 

w ustawie. Wykonawcy przysługuje także prawo do poinformowania Zamawiającego 

o czynności lub zaniechaniu czynności przewidzianej przepisami w trybie i w sposób opisany 

w art. 181 ustawy. 

Data i podpis Kierownika Zamawiającego 
 

13.05.2019 r. 
     Dyrektor 

Żaneta Iwańczyk 

 

 


