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RF-I-SE.ZP.U.272.89.2021.AS 

 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O WYKONAWCACH, 

KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 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 przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badania pn. Ocena realizacji Regionalnego 

Programu Zdrowotnego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn.: „Opracowanie wskazówek i 

zaleceń do pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w środowisku domowym” jako 

najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez „EU-CONSULT” sp. z o.o., ul. Toruńska 18C/D, 

80-747 Gdańsk. 

Uzasadnienie wyboru 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do 7 lutego 2022 r. wpłynęły 2 oferty złożone przez: 

1. „EU-CONSULT” sp. z o.o., ul. Toruńska 18C/D, 80-747 Gdańsk, cena oferty: 118 000,00 zł brutto; 

2. Biuro Badań Społecznych Question Mark sp. z o.o., ul. 1 Maja 9 lok. 4, 90-717 Łódź, cena oferty: 

89 000,00 zł brutto. 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy, jako najkorzystniejszą, spośród ofert 

niepodlegających odrzuceniu, wybrał ofertę złożoną przez „EU-CONSULT” sp. z o.o., ul. Toruńska 18C/D, 

80-747 Gdańsk - oferta Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych 

kryteriów jakościowych odnoszących się do przedmiotu zamówienia: cena – 40 pkt., koncepcja 

badawcza - 35 pkt., metodologia – 20 pkt, organizacja badania – 5 pkt. 

Poniżej ocena ofert: 

Nazwa Wykonawcy 
„EU-CONSULT” 

sp. z o.o. 

Pkt w kryterium cena - 40 pkt 40 

Łączna liczba punktów w kryterium koncepcja badawcza, w tym: 34,01 

trafność (adekwatność do przedmiotu badania) diagnozy sytuacji/stanu przedmiotu badania 
– 6 pkt 

5,67 

trafne (zapewniające realizację celu głównego badania) rozszerzenie koncepcji badawczej o 
cele/obszary badawcze – 5 pkt 

5 

trafne (zapewniające realizację celu głównego oraz celów szczegółowych badania) 
rozszerzenie koncepcji badawczej o dodatkowe pytania badawcze – 17 pkt 

16,67 

wewnętrzna logiczna spójność koncepcji badania - 7 pkt 6,67 

Łączna liczba punktów w kryterium metodologia, w tym: 18,83 
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Nazwa Wykonawcy 
„EU-CONSULT” 

sp. z o.o. 

trafne (zapewniające realizację celu głównego i celów szczegółowych badania oraz 
odpowiedzi na wszystkie pytania ewaluacyjne) rozszerzenie metodologii badawczej o 
dodatkowe metody/techniki badawcze w zakresie gromadzenia danych – 9 pkt 

8,50 

trafne (zapewniające realizację celu głównego i celów szczegółowych badania oraz 
odpowiedzi na wszystkie pytania ewaluacyjne) rozszerzenie metodologii badawczej o 
metody/techniki badawcze w zakresie analizy danych – 6 pkt 

5,33 

trafność dostosowania metod/technik badawczych do pytań badawczych – 5 pkt 5 

Łączna liczba punktów w kryterium organizacja badania, w tym: 4,50 

trafne zidentyfikowanie potencjalnych obszarów ryzyka, mogących wystąpić w trakcie 
realizacji badania oraz zaproponowanie środków je minimalizujących i wpływających na 
poprawę rzetelności badania - do 3 pkt 

2,67 

propozycja nowatorskich rozwiązań, trafnych w kontekście zakresu badania, w zakresie 
prezentacji wyników badania (rozwiązania inne niż: prezentacja multimedialna, raport 
końcowy, broszury) - do 2 pkt 

1,83 

Łączna punktacja 97,34 

 

Jednocześnie informuję, że Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy Biuro Badań Społecznych Question 

Mark sp. z o.o. na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy – oferta nie 

została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz 

organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

określonymi przez zamawiającego oraz oferta jest niezgodna z przepisami ustawy. 

Zgodnie z art. 264 ust. 1, z uwzględnieniem art. 577 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego 

może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 10 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  prowadzonego postępowania. 
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