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Warszawa, dnia 28 listopada 2017 r.

ZATWIERDZAM

Agnieszka Tokaj - Krzewska
Dyrektor
Działu Strategii, Analiz i Ewaluacji
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 33/17/PN) na realizację projektu
„Komercjalizacja wyników prac B+R. Aspekty teoretyczne, praktyczne i ewaluacja wybranych
programów NCBR”.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 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 02 listopada 2017 r. godz. 12:00 (tj. do terminu składania ofert określonego w
ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 500050947-N-2017, zamieszczonym w Biuletynie
Zamówień Publicznych w dniu 30.10.2017 r.), złożono 1 ofertę.
Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 02 listopada 2017 r., godz. 12:30. Bezpośrednio przed
otwarciem

ofert

Zamawiający

podał

kwotę

jaką

zamierza

przeznaczyć

na

sfinansowanie

ww. zamówienia, tj.: brutto 300 000,00 zł.
Zamawiający wymagał wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości
5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł).
Podczas posiedzenia komisji przetargowej w dniu 20 listopada 2017 r. dokonano oceny ofert zgodnie
z kryteriami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – cena oferty brutto - waga 30%,
koncepcja realizacji badania – waga 30%, opis źródeł danych wykorzystywanych w badaniu – waga 4%,
opis proponowanych metod i technik badawczych – waga 16%, dodatkowe, pogłębiające badany obszar
kwestie – waga 12%, opis sposobu organizacji badania – waga 8%.

Punkty
za
kryterium
Firma (nazwa)
Numer
cena
lub nazwisko oraz
oferty
oferty
adres wykonawcy
brutto waga
30%
Konsorcjum:
ECORYS Polska
sp. z o.o., (Lider),
ul. Solec 38 lok.
105, 00-394
Warszawa
SEENDICO
Doradcy Radło & 30 pkt
1
Partnerzy sp. j.
(Partner), ul.
Piaseczyńska
45/1, 00-765
Warszawa
Cena oferty
brutto: 277
980,00 zł

Punkty za
kryterium
koncepcja
realizacji
badania waga 30%

30 pkt

Punkty za
Punkty za
Punkty za
Punkty za
Łączna
kryterium opis
kryterium opis
kryterium
kryteri
liczba
źródeł danych
proponowanych dodatkowe,
opis
zdobytych
wykorzystywanych
metod i
pogłębiające
sposobu
punktów
w badaniu – waga
technik
badany
organizacji
4%
badawczych – obszar kwestie badania –
waga 16%
– 12%
waga 8%

4 pkt

16 pkt

8 pkt

8 pkt

98,67 pkt

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Konsorcjum:

ECORYS Polska sp. z o.o., (Lider), ul. Solec 38 lok. 105, 00-394 Warszawa
SEENDICO Doradcy Radło & Partnerzy sp. j. (Partner), ul. Piaseczyńska 45/1, 00-765 Warszawa
Cena oferty brutto: 277.980,00 zł
Wykonawca spełnił wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ. Zgodnie z kryteriami oceny
ofert i określonym w SIWZ wzorem arytmetycznym ww. oferta otrzymała 98,67 punktów. Cena wybranej
oferty wynosi: 277 980,00 zł brutto i mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Podstawa prawna: art. 91 ust. 1 uPzp
Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a uPzp umowa z wybranym Wykonawcą może
zostać zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 uPzp, w przypadku, gdy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została złożona tylko jedna oferta.

