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 Opoczno, dnia 03.01.2023 r. 

Znak sprawy  ZP. 271.41.2022                                              
 

-STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA- 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 
przeprowadzenia negocjacji na realizację zadania pn.: Usługa doradczo-konsultacyjna  polegająca  
na przeprowadzeniu innowacyjnych działań z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu  cyrkularnej 
ekonomii w celu budowania przewag konkurencyjnych Miasta Opoczno 

 
            INFORMACJA  

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 Zamawiający – Gmina Opoczno, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, działając na podstawie  
art.  253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2022 r.  
poz. 1710 ze zm.) dalej zwanej „ustawa Pzp” informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty  
w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na realizację zadania 
pn.: Usługa doradczo-konsultacyjna  polegająca na przeprowadzeniu innowacyjnych działań  
z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu  cyrkularnej ekonomii w celu budowania przewag 
konkurencyjnych Miasta Opoczno 

 
Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów podanych w SWZ jest oferta Nr 3 złożona przez Wykonawcę:  

OLP Sp. z o.o 
ul. Traugutta 25  
lok 1507 
90-113 Łódź  

Cena ofertowa brutto:  258 300,00 zł  

Uzasadnienie wyboru: 
Wybrany Wykonawca otrzymał najwyższą ilość punktów w ramach kryteriów oceny ofert określonych  
w SWZ. Oferta nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 
Ponadto, działając w oparciu o art. 253 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp, Zamawiający informuje o Wykonawcach,  
którzy  złożyli oferty i punktacji przyznanej ofertom, w każdym  kryterium oceny ofert i łącznej 
punktacji: 
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Nr 
oferty 

Nazwa 
i adres Wykonawcy 

 

Ceny brutto 
[zł brutto] 

I kryterium 
( Ilość przyznanych 

pkt) 
 

Doświadczenie 
osoby wyznaczonej 

 do realizacji zamówienia 
( specjalista 

ds. cyrkularnej ekonomii) 
II kryterium 

( Ilość przyznanych 
pkt) 

 

Doświadczenie 
 osoby 

 wyznaczonej  
do realizacji zamówienia 

(specjalista 
w dziedzinie ekologii) 

II kryterium 
( Ilość przyznanych 

pkt) 
 

Doświadczenie osoby 
wyznaczonej  
do realizacji 
zamówienia 
(specjalista 

ds. partycypacji 
społecznej) 

II kryterium 
( Ilość przyznanych 

pkt) 
 

Doświadczenie osoby 
wyznaczonej  
do realizacji 
zamówienia 
(specjalista 

ds. planowania 
przestrzennego) 

II kryterium 
( Ilość przyznanych 

pkt) 
 

Łączna  ilość 
punktów  
w ramach 

wszystkich 
kryteriów 

Kolejność 
ofert wg 

przyznanej 
punktacji 

Ilość  pkt Ilość pkt Ilość pkt Ilość pkt 

Ilość projektów   
 

Ilość  
 publikacji 

 

Ilość 
projektów   

 

 Ilość 
publikacji 

 

Ilość 
 procesów 

konsultacyjnych  

Ilość  
dokumentów 

planistycznych  
 

    1 

GŁÓWNY 
INSTYTUT 
GÓRNICTWA 
Plac Gwarków 1 
40-166 Katowice 

(44,06 pkt )  
351 780,00 zł  

12 pkt 12 pkt  8 pkt 8 pkt 

 
 
 

84,06 pkt  

 
 
II  

miejsce 

3 2 5 4 8 5 

2 

Brainstorm Group  
Sp. z o.o 
41-300 Dąbrowa 
Górnicza 
ul. Perla 10 

(50,87 pkt )  
304 671,00 zł  

0 pkt  0 pkt  0 pkt  0 pkt  0 pkt 0 pkt 
 
 
 

50,87 pkt  

 
 

III  
miejsce 

0 0 0 0 0 0 

3 

OLP Sp. z o.o 
ul. Traugutta 25  
lok 1507 
90-113 Łódź 

( 60,00 pkt )  
258 300,00 zł  

12 pkt 12 pkt 8 pkt 

 
 

8 pkt 
 
 

 
 
 

100 pkt  

 
 
 I  

miejsce 

4 2 3 2 5 6 

 

 
 
 
 
 

BURMISTRZ OPOCZNA 
(…) Dariusz Kosno  


