
 

 
 

                         

 Łódź, dnia 12.11.2021 r. 

 

Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi 

92-332 Łódź, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 157 

 
e-mail: zaopatrzenie@mcmwidzew.pl;  www.mcmwidzew.pl 

 

WYKONAWCY 

BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU  

 
 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E 

o  wyniku   postępowania 
 

 
Dotyczy: postępowania w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia  

do przeprowadzenia badań rocznych sprawozdań finansowych dla Miejskiego Centrum 

Medycznego „Widzew” w  Łodzi przy ul. Piłsudskiego 157. - sprawa nr MCM”W”/21/2021 

 

Miejska Przychodnia "Widzew" adres: Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 157, 92-332 

Łódź informuje Państwa o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie pisemnego przetargu na podstawie art. 701 i następnych Kodeksu Cywilnego.   

 

W terminie składania ofert, tj. do dnia 29.09.2021 r. do godz.14.00 wpłynęło 5 ofert, które 

zostały przekazane do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia  

i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. 

Posiedzenia komisji odbyło się w dniu 13 października 2021 r. o godzinie 14.30  

w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw 

Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. 

  

Po rozpatrzeniu złożonych ofert komisja wybrała ofertę 

 

AUDYT PARTNER Doradztwo i Wiarygodność Beata Kucińska Biegły Rewident  

ul. Sanocka 39 lok. 15, 93-010 Łódź. 

Oferta Nr 5 

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert - Ilość punktów uzyskana w kryterium:  

 

Kryteria oceny ofert 

1) Cena (waga: 25%) 

2) Doświadczenie oferenta (waga: 35%) 

3) Ilość przeprowadzonych przez oferenta badań sprawozdań finansowych dotyczących 

danego sp zoz ( waga: 40%) 
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W wyniku oceny formalnej stwierdzono:  

1) oferta nr 1 – spełnia wymogi formalne; 

2) oferta nr 2 – spełnia wymogi formalne; 

3) oferta nr 3 – spełnia wymogi formalne; 

4) oferta nr 4 – spełnia wymogi formalne; 

5) oferta nr 5 – spełnia wymogi formalne; 

 

W wyniku ogłoszonego postępowania Komisja Konkursowa rekomenduje wybór oferty 

nr 5. 

 

 

Lp. 

 

Nazwa i adres 

firmy 

 

Nr oferty 

Kryterium 

„Cena” 

(liczba 

uzyskanych 

punktów 

Kryterium 

„Doświadczenie 

oferenta” 

(liczba 

uzyskanych 

punktów 

Ilość 

przeprowadzon

ych przez 

oferenta badań 

sprawozdań 

finansowych 

dotyczących 

danego sp zoz 

(liczba 

uzyskanych 

punktów 

 

Łączna liczba 

punktów 

uzyskanych 

przez ofertę  

 

1. 

KPW Audytor  

Sp. z o.o.  

ul. Tymienieckiego 

25c/410 90-350 Łódź 

Oferta Nr 1 

 

21,66 

 

32,99 

 

40,00 

 

94,65 

2. Concept Finanse 

Audyt i Doradztwo 

Rafał Durkacz,  

ul. Piotrkowska 270 

90-361 Łódź. 

Oferta Nr 2 

23,21 

 

35,00 20,00 78,21 

 

3. 

POL –TAX   

Sp. z o.o. 

03-982 Warszawa, 

ul. Bora 

Komorowska 56 C 

lok. 91 

Oferta Nr 3 

20,31 28,00 40,00 88,31 

4. Biuro Biegłych 

Rewidentów „Eko-

Bilans” Sp. z o.o.  

ul. POW 29/3,  

90-248 Łódź  

Oferta Nr 4 

23,21 26,99 20,00 70,20 

5. AUDYT PARTNER 

Doradztwo i 

Wiarygodność Beata 

Kucińska Biegły 

Rewident  

ul. Sanocka 39 lok. 

15, 93-010 Łódź. 

Oferta Nr 5 

35,00 29,00 40,00 104,00 



 

 

 

 

Sposób oceny ofert 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana niepodlegająca odrzuceniu oferta, która uzyska 

najwyższą wartość punktową, wynikającą z sumy składników w ramach kryteriów oceny 

ofert, wyliczonych według następujących wzorów: 

A. Kryterium „Cena”: 

cena oferty z najniższą ceną 

A= Wartość punktowa oferty badanej =   ------------------------------------  x 25 % 

       cena oferty badanej  

 

 

B. Kryterium „Doświadczenie oferenta” 

     liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną 

B = Wartość punktowa oferty  =     ---------------------------------------------------------  x 35 

% 

          max. liczba punktów możliwych do uzyskania 

liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną oznacza liczbę punktów przyznaną przez 

komisję konkursową ofercie. Komisja konkursowa ustalać będzie wartość punktową na 

podstawie analizy i oceny danych przedstawionych przez Wykonawców w „Wykazie 

przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych”.  

Członkowie komisji konkursowej dokonają oceny oferty w kryterium „Doświadczenie 

oferenta”, przyznając punkty w następujący sposób:  

1) wykazanie do dwóch potwierdzonych badań w danym roku: 2 pkt. 

2) wykazanie od trzech do pięciu potwierdzonych badań w danym roku: 5 pkt 

3) wykazanie powyżej pięciu potwierdzonych badań w danym roku: 7 pkt 

Liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w ramach kryterium „Doświadczenie 

oferenta” stanowi sumę punktów uzyskanych w poszczególnych latach. 

Uwaga! W ramach kryterium "Doświadczenie oferenta", punkty przyznawane będą tylko tym 

z przeprowadzonych badan sprawozdań finansowych sp zoz z ostatnich 5 lat, dla których 

załączono do oferty potwierdzenie ich wykonania. 

C. Ilość przeprowadzonych przez oferenta badań sprawozdań finansowych danego sp zoz 

     liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną 

C = Wartość punktowa oferty  =     ---------------------------------------------------------  x 40 

% 

          max. liczba punktów możliwych do uzyskania 

1) 40 pkt. – w przypadku niewykonywania badania sprawozdania finansowego danego sp 

zoz przez oferenta za ostatnie 4 lata;   

2) 20 pkt. – w przypadku gdy oferent wykonywał badanie sprawozdania finansowego 

danego sp zoz za 2 lata na przestrzeni ostatnich 4 lat.   

3) 0 pkt. – w przypadku wykonywania badania sprawozdania finansowego danego sp zoz 

przez  ostatnie 4 lata;   



 

 

 

W/w Firmie AUDYT PARTNER Doradztwo i Wiarygodność Beata Kucińska Biegły 

Rewident ul. Sanocka 39 lok. 15, 93-010 Łódź. 

Zamawiający udzieli zamówienia na wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie  

z Zarządzeniem nr 8276/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 07.09.2021 r. w sprawie 

przyjęcia "Zasad wyboru firm audytorskich do przeprowadzenia badań rocznych sprawozdań 

finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których 

podmiotem tworzącym jest Miasto Łódź". 

 

Umowa zostanie zawarta w dniu 23.11.2021 r. 

 

Informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającegowww.mcmwidzew.pl  

 

Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do udziału w następnych postępowaniach. 

Informację otrzymują - wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty. 

 

 

Nr oferty: 

1/  KPW Audytor Sp. z o.o. ul. Tymienieckiego 25c/410 90-350 Łódź 

2/  Concept Finanse Audyt i Doradztwo Rafał Durkacz, ul. Piotrkowska 270 90-361 Łódź. 

3/  POL –TAX  Sp. z o.o.03-982 Warszawa, ul. Bora Komorowska 56 C lok. 91 

4/  Biuro Biegłych Rewidentów „Eko-Bilans” Sp. z o.o. ul. POW 29/3, 90-248 Łódź  

5/ AUDYT PARTNER Doradztwo i Wiarygodność Beata Kucińska Biegły Rewident  

     ul. Sanocka 39 lok. 15, 93-010 Łódź. 

 

 

Dyrektor  

 

Elżbieta Junczyk 

http://www.mcmwidzew.pl/

