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RF-II-WSI.ZP.U.272.82.2021.AS 

Warszawa, 16 lutego 2022 r.                                                                                                                                                    

   

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O WYKONAWCACH, 
KTÓRYCH OFERTY ODRZUCONO 
 
Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez 

przeprowadzania negocjacji na zakup usługi doradztwa eksperckiego w zakresie mapowania kompetencji 

poszukiwanych przez pracodawców mazowieckiego rynku pracy, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta 

złożona przez Bluehill sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa. 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do 10 grudnia 2021 r. wpłynęły 2 oferty złożone przez niżej wymienionych 

Wykonawców: 

Nr oferty Nazwa (firma) Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Cena brutto w PLN 

1 Bluehill sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa 226 295,40 

2 „EU-CONSULT” sp. z o.o. ul. Toruńska 18C/D, 80-747 Gdańsk 174 000,00 

 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy, jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez Bluehill 

sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych 

kryteriów określonych w specyfikacji warunków zamówienia: cena – 30 pkt., koncepcja realizacji usługi – 70 pkt. 

 

Poniżej ocena oferty: 

Wykonawca Bluehill sp. z o.o. „EU-CONSULT” 
sp. z o.o. 

Pkt w kryterium cena 23,07 30 

Pkt w kryterium koncepcja realizacji usługi - liczba planowanych do 
organizacji warsztatów – 26 pkt 

26 26 

Pkt w kryterium koncepcja realizacji usługi - scenariusz/ 
scenariusze warsztatów – 20 pkt 

13 4 

Pkt w kryterium koncepcja realizacji usługi - sposób rekrutacji 
uczestników – 18 pkt 

8 7 

Pkt w kryterium koncepcja realizacji usługi - wykorzystanie aplikacji 
do tworzenia map myśli/ map argumentacji podczas realizacji 
warsztatów - 6 pkt 

6 6 

Łączna punktacja 76,07 73 

 

Oferty złożone przez Wykonawców nie podlegają odrzuceniu. 

 

Zgodnie z art. 308 ust. 2, z uwzględnieniem art. 577 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać 

zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy zostanie udostępniona na 

stronie Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/544873 prowadzonego postępowania. 

 

 

Sprawę prowadzi: 
Anna Siennicka,  
tel. (22) 31 41 667 
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