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Oznaczenie sprawy: 
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Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na realizację: 
 

kompleksowych usług doradczych w zakresie opracowania Wytycznych do realizacji projektów 
partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze efektywności energetycznej w Ukrainie w ramach 

projektu: „Polsko-norweska pomoc dla podniesienia efektywności energetycznej na Ukrainie” 
realizowanego ze środków MF EOG 2009-2014 i NMF 2009-2014 w ramach Funduszu Współpracy 
Dwustronnej na poziomie krajowym. 

 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

Zamawiający Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu informuje na podstawie art. 92 

ust. 1 Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1579 z p. zm.), że w postępowaniu na realizację: kompleksowych usług doradczych 

w zakresie opracowania Wytycznych do realizacji projektów partnerstwa publiczno-

prywatnego w sektorze efektywności energetycznej w Ukrainie w ramach projektu: 

„Polsko-norweska pomoc dla podniesienia efektywności energetycznej na Ukrainie” 

realizowanego ze środków MF EOG 2009-2014 i NMF 2009-2014 w ramach Funduszu 

Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego wybrano, jako najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert – 

ofertę Wykonawcy, który uzyskał łącznie 100 pkt. ( kryterium cena – 50 pkt., kryterium 

doświadczenie – 50 pkt.):  

 
 

KONSORCJUM FIRM w składzie: 
 
Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz Sp. j. ul. Pilicka nr 19, 02 – 629 
Warszawa,  
Kancelaria Radcy Prawnego dr Rafał Cieślak, ul. Pilicka 19, 02 – 629 Warszawa,  
Kancelaria Adwokacka, Adwokat Michał Liżewski ul. Jana Ostroroga 29.167,  01-163 Warszawa 
 
Cena brutto oferty – 157 400, 00 PLN  
 
 
Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy.  
Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.  
 

 
Podstawa prawna:  



Art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) 

 

Środki Ochrony Prawnej:  

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, zgodnie z wytycznymi działu VI, 

Rozdział 2 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) 
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