Warszawa, dnia 13 marca 2019 r.
DAG-SZP.262.69.2018
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 59/18/PN) na wykonanie
badania ewaluacyjnego mid-term przedsięwzięcia pilotażowego BRIdge VC:
publiczno-prywatne wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczorozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) niniejszym
zawiadamia, że najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu złożył Wykonawca:
Taylor Economics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Trzy Lipy 3,
80-172 Gdańsk

Wykonawca spełnił wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ i spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu złożył najkorzystniejszą ofertę. Zgodnie z kryteriami oceny ofert
(cena oferty brutto - waga 30%, sposób realizacji badania- waga 70%) i określonym w SIWZ
wzorem arytmetycznym ww. oferta otrzymała 91,67 punktów. Cena wybranej oferty wynosi:
131 610,00 brutto i mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
Poniżej Zamawiający podaje nazwy i adresy Wykonawców, a także punktację przyznaną
poszczególnym ofertom, w kryterium oceny ofert –cena oferty brutto (waga 30%), sposób
realizacji badania (waga 70%):

Numer
oferty

1.

2.

3.

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Taylor Economics spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
Ul. Trzy Lipy 3,
80-172 Gdańsk
Cena oferty brutto: 131 610,00
zł (waga 30%)
Bluehill Sp. z o.o.
Ul. Stępińska 22/30
00-739 Warszawa
Cena oferty brutto: 180 000,00
zł (waga 30%)
Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.
Ul. Kierbedzia 4,
00-728 Warszawa
Cena oferty brutto: 135 054,00
zł (waga 30%)

Punkty za
kryterium cena
oferty brutto
(waga 30%)

Punkty za
kryterium sposób
realizacji badania
(waga 70%)

Łączna liczba
zdobytych
punktów

30 pkt

61,67 pkt

91,67 pkt

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

Oferta
odrzucona

29,23 pkt

55,5 pkt

84,73 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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