INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę wsparcia
organizacyjno-technicznego konferencji prasowej NCBR
W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do dnia 09.09.2019 r. godz.
12:00: złożono 4 oferty. Jedna oferta została wysłana po terminie.
W dniu 11.09.2019 r. dokonano ostatecznej oceny spełniania przez Wykonawców
warunków udziału w postępowaniu oraz dokonano oceny ofert zgodnie z kryteriami zawartymi
w zapytaniu ofertowym: cena – waga 50 %, projekt graficzny landing page – waga 20 %,
projekt aranżacji sceny – waga 10 % oraz ilość zapewnionych przedstawicieli mediów – waga
20 %.

Numer
oferty

1

2

3

4

5

Firma (nazwa) lub
nazwisko oraz
adres wykonawcy

PERFECT IMAGE
Jolanta
Gogolewska Kosińska
ul. Foksal 16/5
00-372 Warszawa
KDK Sp. z o. o.
ul. Mokotowska 1
00-561 Warszawa
LEVEL UP
Sp. z o. o.
Filtrowa 37/1,
02-057, 02-080
Warszawa
Lions Public
Relations
Sp. z o. o.
ul. gen. Romana
Abrahama 2B/33
03-982 Warszawa
Dream World
Krzysztof Węglarz
ul. Partyzantów 12
Laski 05-080

Punkty za
kryterium
cena
brutto waga 50
%

Punkty za
kryterium
projekt
graficzny
landing page –
waga 20 %

Punkty za
kryterium
projekt
aranżacji
sceny –
waga 10 %

Nr 1

Nr 2

Nr 3

50 pkt

20 pkt

0 pkt

Punkty za
Łączna liczba
kryterium
zdobytych punktów
ilość
zapewnionych
przedstawiciel
i mediów –
waga 20 %
Nr 4

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

20 pkt

90 pkt

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej
przez:
PERFECT IMAGE Jolanta Gogolewska - Kosińska
ul. Foksal 16/5
00-372 Warszawa

Wykonawca spełnił wymagania Zamawiającego opisane w zapytaniu ofertowym i spośród
ofert niepodlegających odrzuceniu złożył najkorzystniejszą ofertę. Zgodnie z kryteriami oceny
ofert ww. oferta otrzymała 90 punktów. Cena wybranej oferty wynosi: 72 508,50 zł brutto
i mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

