Protokół postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na Przeprowadzenie szkolenia w dniu 25 lipca 2019 r. w

Warszawie dla grupy ok. 50 osób – przedstawicieli potencjalnych Wnioskodawców Działania
4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z tematyki przygotowania Studium
Wykonalności w ramach Działania 4.2 POIR
1.

Sposób upublicznienia zamówienia: ogłoszenie o planowanym zamówieniu zostało
zamieszczone w dniu 5 lipca 2019 r.
na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej OPI PIB

1.

http://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-do-30-000eu/12304,Przeprowadzenie-szkolenia-w-z-tematyki-przygotowania-studiumwykonalnosci.html

2.

Szczegółowa informacja dotycząca złożonych ofert oraz przyznane punkty
Oferty złożyło trzech wykonawców:

L.p.

2.

Firma, adres
wykonawcy
Instytut
Rachunkowości i
Podatków Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1/35-36
00-020 Warszawa

Cena brutto
– 50%

Doświadczenie I

Doświadczenie II

4950 zł
(50% - 50
pkt)

25 pkt

25 pkt

Liczba
punktów
100 pkt

3.

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu: -

4.

Informacja dotycząca kryteriów oceny ofert: do oceny i porównania złożonych ofert
Zamawiający brał pod uwagę „wartość oferty” podaną w formularzu oferty oraz:

25 % doświadczenie z okresu 3 ostatnich lat osoby wyznaczonej do realizacji
zamówienia w prowadzeniu szkoleń z zakresu
przygotowania
Studium
Wykonalności (1-5 szkoleń – 0 pkt, 6-10 szkoleń – 15 pkt, 11 lub więcej szkoleń – 25
pkt).
25% doświadczenie z okresu 3 ostatnich lat osoby wyznaczonej do realizacji
zamówienia w prowadzeniu szkoleń z zakresu przygotowania Studium Wykonalności
dla projektów z sektora B+R lub sektora nauki (1-3 szkoleń – 0 pkt, 4-6 szkoleń – 15
pkt, 7 lub więcej szkoleń – 25 pkt).

W celu uzyskania punktów Wykonawca wypełni tabele zamieszczone w formularzu
oferty. Wykazane szkolenia w ramach powyższych kryteriów oceny nie mogą się
powtarzać. Zamawiający zastrzega, że oferta, która nie uzyska punktów w kryterium
wymienionym w pkt 5 ust. b) i c) zostanie odrzucona.
5.

Wybór oferty i uzasadnienie: Za najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę złożoną przez
Wykonawcę:

Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1/35-36 00-020 Warszawa
Wybrany Wykonawca złożył najkorzystniejszą cenowo ofertę spełniającą wszystkie wymagania
określone w ogłoszeniu o planowanym zamówieniu.
6.
Oferty odrzucone:
Protokół sporządzono w dniu 10.05.2019 r.

