
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Przemyśl, 04.07.2022 r. 

ZP.271.2.14.2022 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 

Dotyczy postępowania pn. RAZEM ZMIENIAMY PRZEMYŚL (EFEKTYWNY URZĄD – POPRAWA 

EFEKTYWNOŚCI FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIEJSKIEGO POPRZEZ WDROŻENIE 

USPRAWNIEŃ) 

 

Zamawiający – Gmina Miejska Przemyśl – działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), informuje o  wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 

Do realizacji zamówienia jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Brad Consulting Sp. z o.o, ul. Świętokrzyska 18, 

lok. 315, 00-052 Warszawa, która uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert. 

Zestawienie złożonych ofert oraz punkty przyznane w poszczególnych kryteriach oceny ofert: 

Nr 

oferty 
Nazwa i adres wykonawcy 

Oferowana 

cena 

brutto w 

złotych 

60% 

Doświadczenie 

personelu 

Wykonawcy 

20% 

Kwalifikacje 

personelu 

Wykonawcy  

10% 

Kryterium 

społeczne  

10% 

Suma 

pkt 

1. 

Brad Consulting Sp. z o.o 

ul. Świętokrzyska 18, lok. 315 

00-052 Warszawa 

252.150,00 

60 pkt 
20 pkt 0 pkt  0 pkt 80 

2. 

ThinkIT Consulting Sp. z o.o. 

ul. Syta 68A,  

02-993 Warszawa 

1.134.044,00 

13,34 pkt  
20 pkt 0 pkt 5 pkt 38,34 

UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
UZASADNIENIE FAKTYCZNE: 
1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu ustanowił następujące kryteria oceny ofert:: 

1) Cena oferty (C):  

W kryterium cena, ocenie podlega cena oferty brutto, wskazana przez Wykonawcę w Formularzu 

Oferty za całość przedmiotu zamówienia.  

Ocenę 60 pkt otrzyma oferta z najniższą ceną.  

Pozostałe oferty z wyższymi cenami zostaną ocenione wg wzoru:  

P obc. = (C no / C ob) x 100 x 60% 

gdzie: 

P obc. – liczba punktów oferty badanej w kryterium cena, 

C no – najniższa cena oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, 

C ob – cena oferty badanej. 

Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; 

2) Doświadczenie personelu Wykonawcy (D): 

Za doświadczenie osoby pełniącej funkcję Koordynatora zespołu prowadzącego audyt przyznane będą 

Wykonawcy dodatkowe punkty tj., jeżeli Wykonawca zadeklaruje w ofercie, że osoba pełniąca funkcję 

Koordynatora zespołu prowadzącego audyt spełnia warunek zrealizowania usługi polegającej na 

przeprowadzeniu, co najmniej 1 pogłębionego audytu organizacyjnego urzędu administracji 

samorządowej lub sporządzeniu, co najmniej 1 diagnozy do planu rozwoju instytucjonalnego Wykonawca 

otrzyma 20 punktów; 



2 

3) Kwalifikacje personelu Wykonawcy (K): 

Za posiadanie certyfikatu CIA przez osobę pełniącą funkcję Koordynatora zespołu prowadzącego audyt 

przyznane zostanie Wykonawcy dodatkowe 10 punktów; 

4) Kryterium społeczne (S): 

Za zadeklarowanie w ofercie, że członek zespołu prowadzącego audyt jest osobą z niepełnosprawnością, 

Wykonawca otrzyma: 

a) za 1 osobę z niepełnosprawnością - 5 punktów, 

b) za 2 osoby z niepełnosprawnością  - 10 punktów. 

2. W niniejszym postępowaniu 1 punkt równy jest 1%. 

3. Za najkorzystniejszą została uznana oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów (80,00) stanowiącą sumę 

punktów przyznanych w ramach powyższych kryteriów obliczoną wg wzoru:  

P (punkty suma) = P(C) + P(D) + P(K) + P(S) 

UZASADNIENIE PRAWNE: 
Art. 239 ust. 1 ustawy Pzp – Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w dokumentach zamówienia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty - za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl: 

2. ZP a/a. 

Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy Pzp informację umieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 

www.platformazakupowa.pl  

http://www.platformazakupowa.pl/
M. Baran
Z UPOWAŻNIENIA PREZYDENTA
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