Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach projektów Pomocy Technicznej POIR

Warszawa, 08 grudnia 2017 r.

ZATWIERDZAM
Dyrektor
Działu Komercjalizacji
Arkadiusz Gierałt
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 29/17/PN) na przeprowadzenie
doradztwa biznesowego przygotowującego do rozpoczęcia działalności spółek technologicznych w
ramach programu BRIDGE ALFA.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 24.08.2017 r. poz. 1579), 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 04 października 2017 r. godz. 13:00 tj. do terminu składania ofert
określonego w Ogłoszeniu o zamówieniu nr 593137-N-2017 z dnia 2017-09-26, złożono 1 ofertę.
Zamawiający wymagał wniesienia, dla danej części, wadium w wysokości 2500,00 zł.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, tj.: 332.592,00 zł brutto.
Odczytano także wymagania Zamawiającego dotyczące terminu realizacji oraz warunków płatności,
a także sprawdzono, że Wykonawca zaakceptował wymagany przez Zamawiającego termin realizacji
zamówienia oraz warunki płatności.
Podczas posiedzenia komisji przetargowej w dniu 04 grudnia 2017 r. dokonano oceny ofert zgodnie
z kryteriami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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Poniżej Zamawiający podaje nazwę oraz adres wykonawcy oraz informacje dotyczące ceny, innych
kryteriów podlegających ocenie oraz liczby zdobytych punktów.

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy,
cena oferty brutto, zadeklarowany termin wykonania
analiz

Stawka za
Doświadczenie
roboczogodzinę
osoby
brutto
kluczowej do
realizacji
zamówienia

Łączna
liczba
zdobytych
punktów

Kancelaria Adwokacja Maciej Morawski,
1.

ul. Słowackiego 12, 33-100 Tarnów,

50

50

100

Cena oferty: 317.241,60 zł brutto
Mając na uwadze powyższe Zamawiający, zgodnie z art. 91 ust. 1 uPzp dokonał wyboru oferty
najkorzystniejszej, złożonej przez:
Kancelaria Adwokacja Maciej Morawski,
ul. Słowackiego 12, 33-100 Tarnów
Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca spełnił wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w
SIWZ. Zgodnie z kryteriami oceny ofert (cena oferty brutto [stawka za roboczogodzinę] - waga 50%,
doświadczenie osoby kluczowej do realizacji zamówienia – waga 50%) i określonym w SIWZ
wzorem arytmetycznym ww. oferta otrzymała 100,00 punktów, tj. najwięcej spośród złożonych ofert.
Cena wybranej oferty wynosi: 317.241,60 zł brutto i mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Ponadto zamawiający informuje, że żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania, oraz
że nie odrzucono żadnej oferty.
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