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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego (oznaczenie sprawy 20/17/PN) na ewaluację dwóch programów
międzynarodowych realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej uPzp, niniejszym przekazuję
informację o wyniku postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego.
W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego do dnia 16 sierpnia 2017 r. do godz. 12:00 (tj. do terminu składania ofert
określonego w ogłoszeniu o zamówieniu nr 557032-N-2017, zamieszczonym w Biuletynie
Zamówień Publicznych w dniu 25.07.2017 r.), złożono 5 ofert.

Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 16 sierpnia 2017 r., godz. 12:30. Bezpośrednio przed
otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
ww. zamówienia, tj.:
a) w cz. I – 153 050,44 zł brutto,
b) w cz. II – 140 668,43 zł brutto.
Zamawiający wymagał wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:
-w przypadku składania oferty do części I zamówienia - 3.700,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset
zł 00/100);
-w przypadku składania oferty do części II zamówienia – 3.400,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta
zł 00/100).
Podczas posiedzenia komisji przetargowej w dniu 01 września 2017 r. dokonano oceny ofert zgodnie
z kryteriami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – cena oferty brutto - waga
30%, sposób realizacji zamówienia – waga 70%.

Numer
oferty

1.

2.

3.

4.

5.

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Openfield Sp. z o.o.
Ul. Ozimska 4/7,
45-057 Opole
Cena oferty brutto dla cz. I.:
136 790,76 zł
Fundacja Idea Rozwoju
Wierzbica 57B,
05-140 Poczta Serock
Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.
Ul. Kierbedzia 4,
00-728 Warszawa
Cena oferty brutto dla cz I.:
143 910,00 zł
Ecorys Polska Sp. z o.o.
Ul. Solec 38 lok. 105
00-394 Warszawa
Cena oferty brutto dla cz. I:
144 771,00 zł
EGO S.C. – Evaluation for
Government Organizations
s.c.
Ul. Petofiego 2a lok. 26,
01-917 Warszawa
Cena oferty brutto dla cz. I:
142 065,00 zł
Cena oferty brutto dla cz. II:
128 535,00 zł
Danae Sp. z o.o.
Ul. Szarotki 10 lok. 16, 02609 Warszawa
Realizacja Sp. z o.o.

Punkty za kryterium cena oferty
brutto - waga 30

Punkty za kryterium sposób
realizacji zamówienia – waga 70%

Łączna liczba
zdobytych
punktów

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

27,41 pkt – cz. I

62,5 pkt -cz. I

89,91 pkt- cz. I

27,25 pkt- cz. I

49,25 pkt- cz. I

76,50 pkt- cz. I

27,77 pkt – cz. I

57 pkt – cz. I

23,80 pkt – cz. II

62,5 pkt – cz. II

30 pkt – cz. I

51,25 pkt – cz. I

81,25 pkt – cz. I

30 pkt – cz. II

54,75 pkt – cz.II

84,75 – cz. II

Oferta
odrzucona

84,77 pkt – cz. I
86,30 pkt- cz. II

Al. KEN 93,
02-777 Warszawa
Cena oferty brutto dla cz. I:
131 487,00 zł
Cena oferty brutto dla cz. II:
101 967,00 zł

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla cz. I
zamówienia (ewaluacja programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, który jest jednym
z obszarów wsparcia w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014)
złożonej przez:
Fundacja Idea Rozwoju
Wierzbica 57B,
05-140 Poczta Serock
Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.
Ul. Kierbedzia 4,
00-728 Warszawa

Wykonawca spełnił wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ i spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu złożył najkorzystniejszą ofertę. Zgodnie z kryteriami oceny ofert (cena
oferty brutto - waga 30%, sposób realizacji zamówienia – waga 70%) i określonym w SIWZ wzorem
arytmetycznym ww. oferta otrzymała w cz. I zamówienia 89,91 punktów. Cena wybranej oferty
wynosi: 143 910,00 zł brutto i mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla cz. II
zamówienia (ewaluacja międzynarodowej Inicjatywy CORNET) złożonej przez:
EGO S.C. – Evaluation for Government Organizations s.c.
Ul. Petofiego 2a lok. 26,
01-917 Warszawa

Wykonawca

spełnił

wszystkie

wymagania

Zamawiającego

opisane

w

SIWZ

i

złożył

najkorzystniejszą ofertę. Zgodnie z kryteriami oceny ofert (cena oferty brutto - waga 30%, sposób
realizacji zamówienia – waga 70%) i określonym w SIWZ wzorem arytmetycznym ww. oferta

otrzymała w cz. II zamówienia 86,30 punktów. Cena wybranej oferty wynosi: 128 535,00 zł brutto i
mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Ponadto Zamawiający informuje, że z przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego
Wykonawcy.
Podstawa prawna: art. 91 ust. 1 uPzp
Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 uPzp umowa z wybranym Wykonawcą
może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego
zawiadomienia.

