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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

  Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "SOS" nr 1 w Łodzi uprzejmie informuje, 

iż w wyniku przeprowadzonego zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na dostawę pomocy terapeutycznych i edukacyjnych  w ramach projektu  

 "Edukacyjne SOS -  podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych ze względu na  zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy 

Młodzieżowym  Ośrodku   Socjoterapii SOS  nr 1 w Łodzi”, jako najkorzystniejsza została wybrana 

oferta niżej wymienionego Wykonawcy: 

 

dla części 1 - dostawa pomocy dydaktycznych  

CEZAS Ewa Rumowicz 

ul. Rembielińskiego 37 

93-575 Łódź 

Cena oferty brutto 13738,55 zł 

Na podstawie oceny ofert w przedmiotowym  postępowaniu ustalono, iż oferta złożona 

przez wyżej wymienionego Wykonawcę została oceniona jako najkorzystniejsza tj. uzyskała 

najwyższą ilość punktów – 100 pkt. 

 

dla części 2 - dostawa pomocy terapeutycznych  

Polskie Stowarzyszenie 

Pedagogów i Animatorów 

KLANZA 

ul. Kaprysowa 2,20-843 Lublin  

Cena oferty brutto 575,01 zł 

Na podstawie oceny ofert w przedmiotowym  postępowaniu ustalono, iż oferta złożona 

przez wyżej wymienionego Wykonawcę została oceniona jako najkorzystniejsza tj. uzyskała 

najwyższą ilość punktów – 100 pkt. 

 

dla części 3 - dostawa pomocy specjalistycznych 

Biomed Neurotechlologie Sp. z o.o. Spółka Komandytowa  

ul. Armi Krajowej 2/7 

50-541 Wrocław 

Cena oferty brutto 525,16 zł 

Na podstawie oceny ofert w przedmiotowym  postępowaniu ustalono, iż oferta złożona 

przez wyżej wymienionego Wykonawcę została oceniona jako najkorzystniejsza tj. uzyskała 

najwyższą ilość punktów – 100 pkt. 
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dla części 4 - dostawa pomocy rozwijających  

CEZAS Ewa Rumowicz 

ul. Rembielińskiego 37 

93-575 Łódź 

Cena oferty brutto 260,00 zł 

Na podstawie oceny ofert w przedmiotowym  postępowaniu ustalono, iż oferta złożona 

przez wyżej wymienionego Wykonawcę została oceniona jako najkorzystniejsza tj. uzyskała 

najwyższą ilość punktów – 100 pkt. 

dla części 5- dostawa pomocy testowych  

Pracownia Testów Psychologicznych 

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 

Sp.z o.o. 

ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa 

Cena oferty brutto 289,09 zł 

Na podstawie oceny ofert w przedmiotowym  postępowaniu ustalono, iż oferta złożona 

przez wyżej wymienionego Wykonawcę została oceniona jako najkorzystniejsza tj. uzyskała 

najwyższą ilość punktów – 100 pkt. 

 

dla części 6- dostawa pomocy psychologicznych 

Pracownia Testów Psychologicznych 

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 

Sp.z o.o. 

ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa 

Cena oferty brutto 232,53 zł 

 

Na podstawie oceny ofert w przedmiotowym  postępowaniu ustalono, iż oferta złożona 

przez wyżej wymienionego Wykonawcę została oceniona jako najkorzystniejsza tj. uzyskała 

najwyższą ilość punktów – 100 pkt. 

 

dla części 7- dostawa pomocy programowych 

Pracownia Testów Psychologicznych 

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 

Sp.z o.o. 

ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa 

Cena oferty brutto 362,95 zł 

Na podstawie oceny ofert w przedmiotowym  postępowaniu ustalono, iż oferta złożona 

przez wyżej wymienionego Wykonawcę została oceniona jako najkorzystniejsza tj. uzyskała 

najwyższą ilość punktów – 100 pkt. 

 

 

 


