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Warszawa, dnia 29 stycznia 2020 r. 

 
INFORMACJA   

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn.: usługi 
świadczenia obsługi prawnej Zamawiającego w związku z realizacją jego 
ustawowych zadań, nr sprawy: 10/PZP/BP/2019/US 

 

Działając w trybie określonym w ogłoszeniu o zamówieniu z dnia 19 grudnia 2019 r., 

zwanym dalej ogłoszeniem, Rozdział XIII Zawiadomienie o wyniku postępowania, ust. 2, 

uprzejmie informuję, że w wyniku badania i oceny oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na usługi społeczne pn.: usługi świadczenia obsługi prawnej 

Zamawiającego w związku z realizacją jego ustawowych zadań prowadzonym na podstawie 

art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r.,  

poz. 1843 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 27 / 2019 Prezesa Centrum 

Łukasiewicz z dnia 5 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia standardów przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi 

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, o których 

mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 

r., poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty nr 1 

złożonej przez Wykonawcę: SMM LEGAL Maciak Mataczyński Adwokaci sp. k.,  

ul. Mokotowska 33/35, 00 – 560 Warszawa: 

1) cena za roboczogodzinę – 362,85 zł 

2) doświadczenie Wykonawcy – łącznie 8 usług, w tym: 

a) doradztwo prawne dotyczące finansowania badań naukowych lub prac rozwojowych – 

2 usługi, 

b) doradztwo prawne z zakresu zamówień publicznych – 2 usługi, 

c) doradztwo prawne z zakresu ochrony własności intelektualnej lub procesu 

komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych – 2 usługi, 

d) doradztwo prawne z zakresu prawa spółek handlowych – 2 usługi. 

3) sposób realizacji umowy w tym: 

a) czas reakcji na otrzymane zlecenie – do 12 h; 

b) dostępność personelu Wykonawcy poza standardowymi godzinami pracy biura 

Zamawiającego – 08:15 do 22:00; 
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c) kryterium społeczne – 1 osoba niepełnosprawna. 

 

Uzasadnienie: 

Oferta wyżej wymienionego Wykonawcy jest jedyną, ważną ofertą złożoną  

w przedmiotowym postępowaniu. 

Punktacja przyznana ww. ofercie, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  

w rozdziale XI Opis kryteriów i sposobu dokonywania oceny oferty ogłoszenia o zamówieniu  

z dnia 19 grudnia 2019 r. wynosi 85,00 pkt, tj.:  

1) cena za roboczogodzinę – 48 pkt (maksimum 48 pkt) 

2) doświadczenie Wykonawcy – 30 pkt (maksimum 45 pkt), w tym: 

a) doradztwo prawne dotyczące finansowania badań naukowych lub prac rozwojowych – 

8 pkt (maksimum 12 pkt), 

b) doradztwo prawne z zakresu zamówień publicznych – 8 pkt (maksimum 16 pkt), 

c) doradztwo prawne z zakresu ochrony własności intelektualnej lub procesu 

komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych – 8 pkt (maksimum 8 

pkt) 

d) doradztwo prawne z zakresu prawa spółek handlowych – 6 pkt. (maksimum 9 pkt). 

3) sposób realizacji umowy – 7 pkt. (maksimum 7 pkt), w tym: 

a) czas reakcji na otrzymane zlecenie – 3 pkt.  

b) dostępność personelu Wykonawcy poza standardowymi godzinami pracy biura 

Zamawiającego – 3 pkt.,  

c) kryterium społeczne –1 pkt.  

 
 

W załączeniu do niniejszej informacji, Zamawiający przekazuje streszczenie i porównanie 

złożonych ofert. 



  
 

 
 

 
Centrum Łukasiewicz 

ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa, Tel: +48 22 18 21 111, E-mail: kontakt@lukasiewicz.gov.pl 
NIP: 951 248 16 68, REGON: 382967128 

 

STRESZCZENIE I PÓROWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT 

Dotyczy: postępowania na usługi świadczenia obsługi prawnej Zamawiającego w związku z realizacją jego ustawowych zadań, nr sprawy: 

10/PZP/BP/2019/US 
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Łączna 
punktacja 

1 

SMM LEGAL  
Maciak Mataczyński 
Adwokaci sp. k.  
Ul. Mokotowska 33/35 
00 – 560 Warszawa 

 

 

 

48 pkt 

(362,85 zł) 

8 pkt 

(2 usługi) 

8 pkt 

(2 usługi) 

8 pkt 

(2 usługi) 
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3 pkt 
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3 pkt 
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85 pkt 


