Warszawa, dnia 20 lipca 2018 r.
DAG-SZP.262.17.2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 15/18/PN) na usługi
tłumaczenia pisemnego i ustnego z języka angielskiego na język polski oraz
z języka polskiego na język angielski – część II.
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póżn. zm.) niniejszym zawiadamiam, że
najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu złożył Wykonawca:
CLEVER GROUP POLSKA Spółka z o. o.
ul. Erazma Ciołka 8, 01-402 Warszawa

Wykonawca

spełnił

wszystkie

wymagania

Zamawiającego

opisane

w

SIWZ.

Zgodnie z kryteriami oceny ofert (cena oferty brutto za 1 blok tłumaczenia symultanicznego waga 30%, cena brutto za zapewnienie sprzętu na 1 blok tłumaczenia - waga 10%,
doświadczenie osoby kluczowej/osób kluczowych do realizacji zamówienia - waga 60%) i
określonym w SIWZ wzorem arytmetycznym ww. oferta otrzymała 85 punktów. Cena
wybranej oferty wynosi: 70 325,00 zł brutto i mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamówienie publiczne jest współfinansowane ze środków budżetu państwa, Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

1.

CLEVER GROUP POLSKA
Spółka z o. o.
ul. Erazma Ciołka 8,
01-402 Warszawa
cena oferty brutto za 1 blok
tłumaczenia symultanicznego:
1.722,00 zł (waga 30%).
cena brutto za zapewnienie
sprzętu na 1 blok tłumaczenia
1.794,26 zł (waga 10%)
doświadczenie osoby
kluczowej/osób kluczowych do
realizacji zamówienia: 9
tłumaczeń (waga 60%)

Punkty za
kryterium cena
oferty brutto za 1
blok tłumaczenia
symultanicznego
(waga 30%)

30 pkt

Punkty za kryterium
Punkty za
cena brutto za
kryterium
zapewnienie sprzętu
doświadczenie
na 1 blok tłumaczenia
osoby
kluczowej/osób
(waga 10%)
kluczowych do
realizacji
zamówienia
(waga 60%)

10 pkt

Łączna liczba
zdobytych
punktów

45 pkt

85 pkt

Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a uPzp umowa z wybranym
Wykonawcą może zostać zawarta niezwłocznie.

ZATWIERDZAM
Barbara Uszko - Dudzińska
Zastępca Dyrektora Działu
Administracyjno-Gospodarczego
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