Warszawa, 12 lutego 2020 r.

DAZ.262.12.2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 33/19/PN) na realizację usługi
pełnienia funkcji operatora pilotażowego działania akceleracyjnego start-upów pn. „NCBRNevada Acceleration Program”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) niniejszym zawiadamiam, że najkorzystniejszą ofertę w
przedmiotowym postępowaniu złożył Wykonawca:

INVESTIN spółka z o. o.
ul. Radna 12
00-341 Warszawa
W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego do dnia 3 lutego 2020 r. do godz. 12:00 (tj. do terminu składania ofert określonego w
ogłoszeniu o zamówieniu nr 505080-N-2020, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w
dniu 22.01.2020 r.), złożono 2 oferty. Po upływie terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta:
EU-Consult sp. z o. o., ul. Toruńska 18C lokal D, 80-747 Gdańsk.

Termin otwarcia ofert wyznaczono na 3 lutego 2020 r. na godz. 13:00. Bezpośrednio przed otwarciem
ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia, tj.
550 000,00 zł brutto.
Podczas posiedzenia komisji przetargowej w dniu 3 lutego 2020 r. dokonano oceny ofert zgodnie
z kryteriami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Cena oferty brutto – waga
50%; Ocena koncepcji działania – waga 30%; Doświadczenie kadry – waga 20%).

Wykaz wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wraz z punktacją przyznaną
ofertom:
Dolnośląska Agencja
Rozwoju
Regionalnego S.A.

INVESTIN
spółka z o. o.

Kryterium doświadczenie kadry (waga 20 %)

18

20

Kryterium ocena koncepcji działania (waga 30 %)

30

30

Kryterium cena brutto (waga 50 %):

49,97

50

SUMA PUNKTÓW OFERTY:

97,97

100

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.

ZATWIERDZAM
Cezary Błaszczyk
Zastępca Dyrektora
Działu Współpracy Międzynarodowej

