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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Pełnomocnik zamawiającego, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych 
„ustawą Pzp” informuje, że w 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej 
oferty wykonawcy: 

 

Anna Sojka prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Market Research World
Anna Sojka, ul. Mastalerza 26/13, 44

 

I. 

W postępowaniu złożono nastę
niżej określoną liczbę punktów

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub 
nazwisko i adres 

wykonawcy 

1 

Anna Sojka 
prowadząca 
działalność 
gospodarczą pod 
firmą Market 

Projekt EpiBaza współfinansowany przez Unię Europejską
2014-2020 w ramach POPC  nr POPC.02.03.01

Warszawa, dnia 22

amawiającego –  
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego 

Państwowy Zakład Higieny 
Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o. 

Wszyscy wykonawcy  

 

Dotyczy: Digitalizacja indywidualnych wywiadów epidemiologicznych z formularzy ogólnych 
dostępnych w formie papierowej poprzez wprowadzenie do elektronicznych formularzy dostępnych 
w systemie zamawiającego (znak: 2/2017). 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pełnomocnik zamawiającego, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.), zw. dalej 

e w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia
w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej 

prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Market Research World
Anna Sojka, ul. Mastalerza 26/13, 44-100 Gliwice. 

następujące oferty, które w kryteriach oceny ofert uzyskały 
niżej określoną liczbę punktów: 

Firma (nazwa) lub 
nazwisko i adres 

punktacja w kryteriach oceny

Cena (w zł 
brutto) 

udostępnianie w 
toku realizacji 
umowy skanów 

formularzy 
papierowych 

oraz platformy 
do zgłaszania 

błędów / uwag / 
komentarzy 

odnośnie 
procesów 

digitalizacyjnych 

zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych

325.177,56 zł 
 
 
 
 

zaoferowano 
 
 
 
 

nie wskazano osób 
niepełnosprawnych w 

jską 
POPC.02.03.01-00–0003/15-00 

22 listopada 2017 r. 
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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Pełnomocnik zamawiającego, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
z późn. zm.), zw. dalej 

powaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej 

prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Market Research World 

, które w kryteriach oceny ofert uzyskały 

punktacja w kryteriach oceny ofert 

kryterium 
zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych 

nie wskazano osób 
niepełnosprawnych w 

ofercie 
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Research World 
Anna Sojka 
 
ul. Mastalerza 
26/13, 44-100 
Gliwice 

2 

KRK Partnerzy sp. z 
o.o. sp. k. 
 
al. Jerozolimskie 
133/32 
02-304 Warszawa 

3 ARCHUS 

 

II.  

Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy, ani nie odrzucił żadnej oferty.

 

III. 

Na podstawie kryteriów oceny ofert ustalono, i
Anna Sojka prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Market Research World 
Anna Sojka, ul. Mastalerza 26/13, 44
kryteriach łącznie 90 pkt. 

 
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1
przed upływem 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia

Jednocześnie proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma drogą 
elektroniczną na adres: lkozielewski
31. 

 

Pełnomocnik Zamawiającego

Łukasz Kozielewski 
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80 pkt 10 pkt 

727.176 zł 
 
 
 
 

35,77 pkt 

zaoferowano 
 
 
 
 

10 pkt 

w ofercie wskazano 

niepełnosprawnych 

wymiarze czasu pracy 

(rozdział XVI pkt 2 lit. 
c) przekłada się na 11 
osób
pełnym wymiarze 

443.065,68 zł 
 
 

 
58,71 pkt 

zaoferowano 
 
 

 
10 pkt 

nie wskazano osób 
niepełnosprawnych w 

 

nie wykluczył żadnego wykonawcy, ani nie odrzucił żadnej oferty.

podstawie kryteriów oceny ofert ustalono, iż najkorzystniejsza jest 
prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Market Research World 

Anna Sojka, ul. Mastalerza 26/13, 44-100 Gliwice. Oferta otrzymała we wszystkich 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający zawrze umowę 
przed upływem 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia. 

proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma drogą 
elektroniczną na adres: lkozielewski@grupasienna.pl lub na numer fax. +48 22

Pełnomocnik Zamawiającego 

 

jską 
POPC.02.03.01-00–0003/15-00 

0 pkt 

w ofercie wskazano 
13 osób 

niepełnosprawnych 
zatrudnionych w 

wymiarze czasu pracy 
7h dziennie, co 
zgodnie z SIWZ 

(rozdział XVI pkt 2 lit. 
przekłada się na 11 

osób pracujących w 
pełnym wymiarze 

czasu pracy. 
 
 

10 pkt 
nie wskazano osób 

niepełnosprawnych w 
ofercie 

0 pkt 

nie wykluczył żadnego wykonawcy, ani nie odrzucił żadnej oferty. 

najkorzystniejsza jest oferta Wykonawcy 
prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Market Research World 

. Oferta otrzymała we wszystkich 

Zamawiający zawrze umowę nie wcześniej niż 

proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma drogą 
@grupasienna.pl lub na numer fax. +48 22 654 31 


