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DAZ.262.66.2020

INFORMACJA O POWTÓRZENIU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (NR 54/20/PN/P) na usługę
wsparcia procesu oceny wniosków standardowych oraz weryfikacja wraz z analizą
pogłębioną, w charakterze tzw. „pierwszej pary oczu”, wniosków o płatność
rozliczających wydatki kwalifikowane poniesione przez beneficjentów w ramach
projektów POWER.
W związku z uchyleniem się Wykonawcy IDIPSUM Sp. z o. o. ul. Asfaltowa 1/11,
52-235 Wrocław od zawarcia umowy potwierdzonym pismem z dnia 20 listopada 2020 r.,
Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 3 (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) ustawy Prawo
zamówień publicznych, dalej ustawy PZP, wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert. Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy PZP „Jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie
wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny, (…)”.
W związku z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy PZP, Zamawiający informuje o dokonaniu ponownego
wyboru najkorzystniejszej oferty przy uwzględnieniu pisma z dnia 20 listopada 2020 roku,
Wykonawcy IDIPSUM Sp. z o. o. ul. Asfaltowa 1/11, 52-235 Wrocław. Działając na podstawie
art. 92 ust. 1 i 2 ustawy PZP niniejszym zawiadamiam, że najkorzystniejszą ofertę
w przedmiotowym postępowaniu złożył Wykonawca:
Konsorcjum Fundacja Fundusz Współpracy i Cofund Sp. z o.o.
ul. Górnośląska 4a,
00-444 Warszawa
Wykonawca spełnił wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ.
Komisja przetargowa dokonała oceny ofert zgodnie z kryteriami zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (kryterium „cena oferty brutto” - waga 60%, kryterium

„liczba weryfikacji dodatkowych iteracji wniosków o płatność ponad minimalne wymagania”
– waga 40%) i określonym w SIWZ wzorem ww. oferta otrzymała 55,51 punktów.
Wykaz wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wraz z punktacją
przyznaną ofertom:
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