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OR-IV.272.2.46.2014                                                                          Rzeszów, dnia 18-08-2014 r. 

                         

 
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 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) informuję, że postępowanie o udzielenia zamówienia 
publicznego pn. „Wykonanie badania ewaluacyjnego” 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: Konsorcjum firm: Collect 
Consulting S.A., ul. Rolna 14, 40-555 Katowice (lider konsorcjum) oraz INVEST & CONSULTING 

GROUP Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 11 lok. E6, 40-082 Katowice (członek konsorcjum). 

 
Uzasadnienie wyboru: W przedmiotowym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, to jest 

oferta wykonawcy, o którym mowa wyżej. Wykonawca ten nie został wykluczony, a złożona przez 
niego oferta nie podlegała odrzuceniu. W związku z powyższym oferta uzyskała maksymalną ilość 

punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert, a co za tym idzie w łącznej ocenie ofert. 

 
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 

ofe-
rty: 

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  
– 40% 

II. Podejście 
metodolo-

giczne  
– 50% 

III. 
Organizacja 

procesu 
realizacji 
badania  
– 10% 

1 

Konsorcjum firm: Collect Consulting 
S.A., ul. Rolna 14, 40-555 Katowice 

(lider konsorcjum) oraz INVEST  
& CONSULTING GROUP  

Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 11 
lok. E6, 40-082 Katowice (członek 

konsorcjum) 

40,00 50,00 10,00 100,00 

 


