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UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYKONAWCACH KTÓRYCH 

OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji, którego przedmiotem jest Przeprowadzenie w latach 2021-2022 audytów czternastu  

akredytowanych mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) oraz świadczenie usług eksperckich w 

ramach procedury akredytacji mazowieckich IOB 

Zgodnie z art. 253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

2021r.,poz.1129 t.j.), zwanej dalej „ustawą”, zawiadamiam, że do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 19 lipca br. 

wpłynęły 2 oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców: 

 

Lp Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena brutto w PLN / łaczna 
punktacja 

1 Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i 
przedsiębiorczości w Polsce, 
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań 

91 020,00 / 100 pkt 

2 Grupa Gumułka – Euroedukacja Sp. z o.o., 
ul. Matejki Jana 4, 40- 077 Katowice 

208 854,00 / 71,79 pkt 

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez wykonawcę Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków 

Innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, ul. Rubież 46, 61-612 Poznań.  

 

Najkorzystniejszą ofertę wybrano na podstawie kryteriów oceny ofert: cena – 50 pkt, doświadczenie ekspertów  – 15 

pkt, ocena konspektu audytu pojedynczej IOB – 35 pkt. 

oferta nr 1 - Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i przedsiębiorczości w Polsce w kryterium cena 

otrzymała 50 pkt, w kryterium doświadczenie ekspertów otrzymała 15 pkt , w kryterium  ocena konspektu audytu 

pojedynczej IOB otrzymała 35 pkt; 

oferta nr 2 - Grupa Gumułka – Euroedukacja Sp. z o.o., w kryterium cena otrzymała 21,79 pkt, w kryterium 

doświadczenie ekspertów otrzymała 15 pkt , w kryterium  ocena konspektu audytu pojedynczej IOB otrzymała 35 pkt; 

 
 

 

 

 



Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, zostanie przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty, a także 

zamieszczona na stronie Platformy Zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia.                                                                                               

 
Zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy, Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia. 
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