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: 12/2018

Zamawiaiacy:
Regionalne Centrum PoliĘki Społecznej w Łodzi
ul. Snycerska 8

91-302Łódź

DO.262.9.2018

lnformacja z otwarcia ofeń

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (.tj.Dz.U. z20ll roku poz. 1579) informuje,
iż w postępowaniu na świadczenie usługi komp|eksowej organizacji korrferencji poświęconej
upowszechn iell i u wyn ik ów ze zrealizowanyclr badań naukowych

:

w częściI - konferencji regiona|nej pn. ,,Potrzeby mieszkańców województwa łódzkiego w więku 60+

iopiekunów rodzinnych osób niesamodzielnych 60*''w częściII

-

konferencji regionalnej pn.
,,Niesamodzielnośó - szacowanie zjawiska i dostępnośó usług w województwie łódzkim''
Na częśćIzloĘli następujący Wykonawcy:
1.

ToP PODROZE Sp.

'

o'o. Pl. Zwycięstwa I, 70-233 Szczęcin za kwotę

48 000,00 złbrutto (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100)
2.

Premium Outdoor Sp. z o.o. ul. Diamentowa 4 lok, 111,20-447 Lublin , za

kwotę 36 334,20

zł brutto (

słownie: trzydzieści sześćtysięcy trzysta

trzydzieści cztery złote 20lI00)
a
-).

Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych Rafał Gorczowski Plac

Defilad 1,00-901 Warszawa

,

Zd kwotę

34

000,00

zł brutto

(słownie:

ttzydzieści cztety tysiące złotych 00/100)
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4. Sun&More

Sp. zo.o. ul. ogrodowa25,11-031 Szczecin Zakwotę 44400,00

zł brutto ( słownie : cńer dzieści cńery tysiące cztery sta

5.

0 0/ 1 0

0)

Perfect Image ul. Foksal 1615, 00-372 Warszawa, za kwotę 43 113,00 zł brutto

(

słownie: cztęrdzieścl trzy fysiące sto siędemdziesiąttrzy złote 00/100)
Na częśćIIzłoĘli następujący Wykonawcy:

l. ToP PODRoZE Sp. z o.o. Pl. Zwycięstwa

1, 70_233 Szczecin Za kwotę 49 800,00

zł

brutto (słownie: cztetdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych 00/100)
.,

3.
4.
5.

Premium outdoor Sp. z o.o. ul. Diamentowa 4lok, 11I,20-447 Lublin zakwotę 40
885,20 zł brutto (słownie: cztetdzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięó złotych
20l100)
Centrum Rozwiązyrvania Problemów Społecznych Rafał Gorczowski Plac Defilad
1,00-901 Warszawa' za kwotę 37 000'00 zł brutto (słownie: trzydzieści siedem tysięcy
złotych 00/100)
Sun & More Sp' z o.o. ul. ogrodowaŻ5,71-031 Szczęcin za kwotę 49 000,00 zŁbrutto
(słownie: czterdzieści dziewięó tysięcy złotych 00/100)
Perfect Image ul. Foksal 1615, 00-372 Warszawa, za kwotę 50 553,00 zł brutto (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy pięóset pięćdziesiąt trzy złote 00/1 00)

Zamawiający na realizację zamówienia na częśćI przeznaczył kwotę
brutto

: 50

000'00 zł

Zamawiający na realizację zamówienia na część|I przeznaczył kwotę : 50 000o00 zl
brutto
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