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Rzeszów, dnia 29-05-2013 r. 

OR-IV.272.2.40.2013                          

 
Do zamieszczenia na stronie 
internetowej zamawiającego 
 

Do zamieszczenia w miejscu publicznie 
dostępnym w siedzibie zamawiającego 
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 

Stosownie do art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że postępowanie o udzielenia zamówienia 

publicznego pn. Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Wpływ wsparcia RPO Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie instytucji otoczenia biznesu” zostało 

rozstrzygnięte. Wobec powyższego zawiadamiam, co następuje:  

 
1. Nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres 

wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru: 
 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę wykonawcy, którym jest: Pracownia Badań i Doradztwa 

„Re-Source”, Korczyński Sarapata sp. j., ul. Spławie 53, 61-312 Poznań. 
 

Uzasadnienie wyboru: Oferta spośród wszystkich ofert uzyskała największą ilość punktów w łącznej 
ich ocenie. 

 
2. Nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 

wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączna punktacja: 
 

Nr 
oferty: 

Nazwa (firma),  
albo imię i nazwisko, 
siedziba albo miejsce 

zamieszkania  

i adres wykonawcy, który 
złożył ofertę: 

Liczba przyznanych ofercie punktów  
w kryterium oceny ofert: 

Łączna 
punktacja: I. Cena oferty 

– 50% 

II. Podejście 

metodolo-
giczne – 40% 

III. 
Organizacja 

procesu 

realizacji 
badania  
– 10% 

1 

Konsorcjum firm:  
ECORYS Sp. z o.o.  
ul. Łucka 2/4/6,  

00-845 Warszawa (lider)  
oraz Geoprofit Wojciech 

Dziemianowicz,  
04-680 Warszawa,  

ul. Wiązana 26F (członek) 

23,62 40,00 9,00 72,62 



 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – znak sprawy: OR-IV.272.2.40.2013 

 

str. 2 z 2 

2 
Public Profits Sp. z o.o. 

ul. Paderewskiego 8  
61-770 Poznań 

49,97 26,00 7,00 82,97 

3 

Konsorcjum firm: Instytut 
Badawczy IPC  Sp. z o.o.,  

ul. Aleksandra  
Ostrowskiego 30,  

52-238 Wrocław (lider)  
oraz EU-Consult Sp. z o.o.,  

ul. Wały Piastowskie 1  
80-855 Gdańsk (członek) 

50,00 17,00 7,67 74,67 

4 

Pracownia Badań i Doradztwa 
„Re-Source” 

Korczyński Sarapata sp. j. 
ul. Spławie 53  
61-312 Poznań 

35,66 40,00 8,00 83,66 

 


