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Łódź, dnia 07.01.2021 r.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający: Lider Projektu: Biblioteka Miejska w Łodzi, Plac Wolności 4, 91-415 Łódź
(przeprowadzający postępowanie w swoim imieniu i imieniu Zamawiających – Partnerów Projektu), na
podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na przeprowadzenie badania publiczności na potrzeby realizacji Projektu „Biblioteka
dla każdego. Łódź, Gdynia, Kraków, Bergen - różne miasta, wspólna idea. Zwiększenie dostępu do
kultury – modelowe rozwiązania polskie i norweskie”, wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Biuro Badań Społecznych Question Mark Sp. z o.o.
al. 1 Maja 9 lok. 4, 90-717 Łódź
Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert
ustalono, iż oferta nr 2, złożona przez ww. Wykonawcę odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w
ustawie Pzp oraz w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w ślad za tym została oceniona, jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru.
Zamawiający podaje poniżej informacje o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym
postępowaniu, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
Wykaz i porównanie złożonych ofert:
Ocena punktowa w kryterium:
Nr
„Doświadczenie
Nazwa i adres wykonawcy
oferty
„Cena oferty osób wyznaczonych
brutto”
do realizacji
zamówienia”

2

1

3

Biuro Badań Społecznych
Question Mark Sp. z o.o.
al. 1 Maja 9 lok. 4, 90-717
Łódź
„EU-CONSULT” Sp. z o.o.
ul. Toruńska 18 C/D, 80-747
Gdańsk
Market Research World
Anna Sojka
ul. Mastalerza 26/13,
44-102 Gliwice

„Koncepcja
badawcza”

Łączna ilość
punktów
uzyskanych we
wszystkich
kryteriach

30,61 pkt

20,00 pkt

35,75 pkt

86,36 pkt

40,00 pkt

20,00 pkt

24,25 pkt

84,25 pkt

26,00 pkt

20,00 pkt

25,50 pkt

71,50 pkt

Niniejszą informację:
- zamieszczono na stronie internetowej www.bip.biblioteka.lodz.pl

