Warszawa, 19 listopada 2019 r.

DAZ-SZP.262.48.2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 39/19/PN) na badanie
pn. „Ewaluacja interwencji wspierających umiędzynarodowienie, zmiany organizacyjne
i rozwój kompetencji kadr uczelni”, realizowanych w ramach Działań
3.3 (Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego) oraz 3.4 (Zarządzanie
w instytucjach szkolnictwa wyższego) III osi priorytetowej PO WER Szkolnictwo wyższe dla
gospodarki i rozwoju.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53, 730.) niniejszym zawiadamiam, że
najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu złożył Wykonawca:

ECORYS Polska Sp. z o. o.
ul. Solec 38
00-394 Warszawa
W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego do dnia 21 października 2019 r. do godz. 12:00 (tj. do terminu składania ofert
określonego w ogłoszeniu o zamówieniu nr 540218191-N-2019, zamieszczonym w Biuletynie
Zamówień Publicznych w dniu 04.10.2019 r.), złożono 2 oferty. Po upływie terminu składania ofert nie
wpłynęła żadna oferta.
Termin otwarcia ofert wyznaczono na 21 października 2019 r. na godz. 13:00. Bezpośrednio
przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
ww. zamówienia, tj. 279 000,00 zł brutto.
Podczas posiedzenia komisji przetargowej w dniu 08 listopada 2019 r. dokonano oceny ofert zgodnie
z kryteriami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Cena oferty brutto - waga
30%; Sposób realizacji zamówienia – waga 70%).

Wykaz wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wraz z punktacją przyznaną
ofertom:

ECORYS

EVALU

3,5

3,5

trafna ze względu na cele badania wstępna diagnoza obszaru
badawczego (do 13 pkt.)

10,75

6,75

razem:

14,25

10,25

6

5,5

6,5

8,25

Koncepcja doboru prób badawczych (do 7 pkt.)

1

2

Koncepcja doboru case studies (do 6 pkt.)

6

5

podejścia analitycznego do modeli z Modułu I i II (do 4 pkt.)

2,5

2

razem:

22

22,75

7

7

2,5

1

4

2,5

razem:

13,5

10,5

SUMA KRYTERIA:

49,75

43,50

PUNKTY CENA:

29,27

30,00

SUMA OFERTY:

79,02

73,50

Koncepcja badania (od 0 do 18 pkt)
użyteczna i efektywna koncepcja badania (do 5 pkt.)

Metodologia badania (0 - 34 pkt)
Powiązanie pytań ewaluacyjnych z metodami i technikami
badawczymi (do 0-7 pkt.)
Koncepcja analiz desk research (do 10 pkt.)

Organizacja badania (0-18 pkt.)
Harmonogram badania (do 7 pkt.)
Koncepcja współpracy z adresatami rekomendacji płynącymi z
badania (do 7 pkt.)
Upowszechnianie wyników badania (0-4 pkt.)

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.
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