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     Łódź, 16.02.2022r.

SPZOZ/RPLD ODW/9/7/2021

Do wszystkich Wykonawców

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1
ustawy Prawo zamówień publicznych,  którego przedmiotem jest:  Opracowanie  merytoryczne  broszury
oraz wydruk broszur na akcję edukacyjno-świadomościową realizowaną w ramach projektu  o numerze
RPLD.10.03.02-10-A001/19 pn.  „Lżejszym być -  pilotażowy program dla mieszkańców woj.  łódzkiego”
współfinansowanego ze środków Unii  Europejskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  
w zakresie części 1 zamówienia

Zamawiający, zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z  2019 r. poz. 2019, z  późn. zm. zwanej dalej „ustawą Pzp”) informuje, iż  w  wyniku badania i oceny ofert
złożonych na wykonanie zamówienia, w zakresie części 1 zamówienia, w postępowaniu  o  udzielenie zamówienia,
którego  przedmiotem  jest:  Opracowanie  merytoryczne  broszury  oraz  wydruk  broszur na  akcję  edukacyjno-
świadomościową  realizowaną  w  ramach  projektu  o  numerze  RPLD.10.03.02-10-A001/19  pn.  „Lżejszym  być  -
pilotażowy program dla mieszkańców woj. łódzkiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, na podstawie dyspozycji art. 239
ust. 1 ustawy Pzp, za najkorzystniejszą, w zakresie części 1 zamówienia, uznał ofertę następującego Wykonawcy:

Wykonawca Łączna cena ofertowa brutto w PLN

Edukacja Żywieniowa EduDiet – Agata Przytuła
20-314 Lublin, ul. Przyjaźni 1/35

2 000,00

Oferta wybrana jako najkorzystniejsza spełnia wszystkie wymagania określone w ustawie Pzp oraz  w  SWZ, jest
zgodna z warunkami zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, w oparciu o kryteria
oceny ofert  określone  w SWZ,  odpowiednio  w ramach poszczególnych części  zamówienia.  Streszczenie  oceny
i porównanie złożonych ofert zostało przedstawione w załączniku do niniejszego pisma.

Informacja o terminie zawarcia umowy
Zgodnie z art.  308 ust.  2  ustawy Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie  zamówienia  publicznego
w terminie  nie krótszym niż  5 dni od dnia przesłania zawiadomienia  o wyborze najkorzystniejszej  oferty przy
użyciu środków komunikacji  elektronicznej.  W związku z powyższym Zamawiający planuje zawrzeć umowę z
Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza  nie wcześniej niż w dniu 22.02.2022 r. 
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Jednocześnie  Zamawiający  informuje,  iż  umowa  może  zostać  podpisana drogą  elektroniczną  lub  w  siedzibie
Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu jej zawarcia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

                                                                                                                                                          w imieniu Zamawiającego

                                                                                                                                                z up. Kierownika Zamawiającego   
                                                                                                                                                                        Joanna Pacholak
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