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Warszawa, dn. 07.11.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na Usługa organizacji Gali LIDER 2017 oraz
działań jej towarzyszących (oznaczenie sprawy 32/17/US)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju działając na podstawie pkt 13.8 Ogłoszenia o zamówieniu
z dnia 19 października 2017 r. (dalej zwanego Ogłoszeniem) zawiadamia, że:
1.

Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:
PERFECT IMAGE Jolanta Gogolewska - Kosińska
ul. Foksal 16/5, 00-372 Warszawa
Wykonawca spełnił wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w Ogłoszeniu. Zgodnie
z kryteriami oceny ofert i sposobem oceny ofert określonym w Ogłoszeniu, oferta
ww. Wykonawcy otrzymała 85,88 pkt. Cena wybranej oferty wynosi: 135 915,00 zł brutto i
mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W załączeniu do niniejszego pisma informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze
streszczeniem oceny i punktacją przyznaną ofertom zgodnie z kryteriami opisanymi w Ogłoszeniu
tj. cena (waga 40% = 40 pkt), koncepcja aranżacji sceny (waga 25% = 25 pkt), oryginalność

i innowacyjność technik zastosowanych w prezentacji (waga 25% = 25 pkt) oraz projekty
drukowanych materiałów informacyjnych i promocyjnych (10% = 10 pkt).
2.

W przedmiotowym postępowaniu odrzucono ofertę Wykonawcy:
DELTA TOUR Sp. z o.o.
Czerska 18, 00-732 Warszawa
Uzasadnienie prawne: pkt 13.3.1 Ogłoszenia o zamówieniu - Zamawiający odrzuci ofertę,
jeżeli jej treść nie odpowiada treści Ogłoszenia.
Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca zgodnie z pkt 9.2.2 lit a) Ogłoszenia zobowiązany
był dołączyć do oferty trzy propozycje występu artystycznego. Wykonawca wraz z ofertą

złożył tylko dwie propozycje występu artystycznego, zamiast trzech wymaganych przez
Zamawiającego.
Propozycje te nie podlegały uzupełnieniu. Zgodnie z ww. wskazany punktem Ogłoszenia,
w przypadku nie złożenia wymaganej liczbie propozycji występu artystycznego na etapie
składania ofert, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu jako nieodpowiadająca treści
Ogłoszenia.
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