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Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCEJ CZĘŚCI I

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr 15/15/PN, pn. wykonanie badań
ewaluacyjnych. Postępowanie prowadzone z możliwością składania ofert częściowych
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.907, z późn. zm.), zwanej dalej uPzp, niniejszym przekazuję informację o wyniku
postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego.
W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego z możliwością składania ofert częściowych do dnia 8 czerwca 2015 r. godz. 12:00
(tj. do terminu składania ofert określonego w ogłoszeniu o zamówieniu Nr 73797 - 2015; z dnia 21 maja 2015 r.,
zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych), w ramach części I dotyczącej wykonania badania
ewaluacyjnego pt. „Ocena efektów wybranych programów wdrażanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej
w ramach POIG, Działania 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki oraz analiza potencjału Fundacji
do realizacji przyszłych działań” złożono dwie oferty:
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Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

IBC GROUP Central Europe Holding S.A. ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa
Cena: 98.400,00 zł brutto (waga 30%)
1
Ofercie przyznano łącznie 76,50 pkt,
w tym za kryterium cena (waga 30%) 30,00 pkt
za kryterium merytoryczne (waga 70%) 46,50 pkt
EGO – Evaluation for Government Organisations S.C ul. Petofiego 2a lok 26, 01-917 Warszawa
Cena: 100 860,00 zł brutto (waga 30%)
2
Ofercie przyznano łącznie 87,10 pkt
w tym za kryterium cena (waga 30%) 29,27 pkt
ka kryterium merytoryczne (waga 70%) 57,83 pkt
Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 8 czerwca 2015 r., godz. 13:00. Bezpośrednio przed otwarciem
ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia, tj.: brutto
263.794,71 zł., w tym dla części I: 108.533,38 zł. Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.
Podczas posiedzenia komisji przetargowej w dniu 29 czerwca 2015 r. dokonano ostatecznej oceny spełniania
przez Wykonawców warunków udziału w postepowaniu oraz dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
Dla części I najkorzystniejsza oferta została złożona przez:
EGO – Evaluation for Government Organisations S.C ul. Petofiego 2a lok 26, 01-917 Warszawa,
Wykonawca spełnił wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ i spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu złożył najkorzystniejszą ofertę. Zgodnie z kryteriami oceny ofert (cena oferty – 30%, kryteria
merytoryczne 70 %) i określonym w SIWZ wzorem arytmetycznym oferta firmy EGO – Evaluation for
Government Organisations S.C otrzymała 87,10 pkt. Cena wybranej oferty w części I wynosi: 100 860,00 zł
brutto i mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynoszącej
108 533,38 zł brutto.
Podstawa prawna: art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 uPzp Zamawiający zawiadamia, iż umowa z wybranym Wykonawcą może
zostać zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a uPzp, po przekazaniu niniejszego zawiadomienia
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KARTA OCENY DLA CZĘŚCI I
Oznaczenie sprawy: 15/15/PN; Część I:
wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena efektów wybranych programów wdrażanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach POIG, Działania 1.2
Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki oraz analiza potencjału Fundacji do realizacji przyszłych działań”
Liczba punktów
KRYTERIA MERYTORYCZNE
Łączna liczba punktów uzyskanych przez ofertę
koncepcja badania będącego przedmiotem zamówienia (do 30 pkt) w tym:
a) wstępna diagnoza dotycząca obszaru badania
b) koncepcja oceny potencjału instytucjonalno-organizacyjnego FNP
c) zaproponowanie dodatkowych pytań ewaluacyjnych lub ich uszczegółowienia
d) powiązanie pytań, kryteriów ewaluacyjnych z technikami i metodami badawczymi i
analitycznymi
metodologia badania (do 35 pkt) w tym:
a) propozycja przeprowadzenia analizy desk research
b) zastosowanie dodatkowych metod badawczych
c) adekwatność doboru respondentów do celów badania
Organizacja badania – identyfikacja ryzyk (do 5 pkt)
SUMA PUNKTÓW W KRYTERIACH MERYTORYCZNYCH
cena oferty
cena oferty najtańszej
PUNKTY W KRYTERIUM CENA
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maksymalna
liczba punktów

IBC GROUP Central Europe
Holding S.A.

EGO – Evaluation for
Governmental
Organisations S.C

100,00

76,50

87,10

30
5
10

19,50
3,50
6,00

26,83
4,33
10,00

8

6,67

8,00

7

3,33

4,50

35
10
10
15
5
70
98 400,00 zł
30,00

23,00
5,67
6,33
11,00
4,00
46,50
98 400,00 zł

27,33
9,00
8,33
10,00
3,67
57,83
100 860,00 zł

30,00

29,27

