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OR-D-III.272.74.2019.AS

RF-II-WSI.ZP.U.272.74.2019.AS
UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, zawiadamiam, że w postępowaniu na usługę kompleksowej organizacji
i przeprowadzenia konferencji pt. „Nowa perspektywa – nowe wyzwania dla inteligentnej specjalizacji
województwa mazowieckiego”, do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 12 września 2019 r., wpłynęły 3 oferty,
złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:
Cena brutto
Dodatkowe komplety
Klauzula
Lp.
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
w PLN
materiałów promocyjnych społeczna
Spragnieni Wiedzy Sp. z o.o.
196 800,00
301
1
TAK
ul. Włodzicka 2, 04-774 Warszawa
PURERIDE M. Hellman K. Zawarska
J. Jaszczyński s.c.
250 000,00
310
2
TAK
ul. Rzeźbiarska 20, 04-633 Warszawa
POWER Sp. z o.o.
356 515,50
150
3
NIE
ul. Kowalczyka 1/31, 03-193 Warszawa
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Spragnieni Wiedzy Sp. z o.o., ul. Włodzicka 2,
04-774 Warszawa.

atrakcyjność
projektu koncepcji
każdego
pomieszczenia/
przestrzeni

za każdy
przedstawiony
przez Wykonawcę
dodatkowy kanał
docelowy ponad
wymagane zgodnie
z SOPZ

za projekt graficzny
strony internetowej
konferencji (wygląd,
funkcjonalność,
intuicyjność)

Łączna liczba punktów

dostosowanie
koncepcji do
rodzaju i rangi
wydarzenia oraz
uczestników

Punkty w kryterium klauzula
społeczna

Pkt w kryterium cena

Nr oferty

Poniżej streszczenie oceny i porównanie ofert złożonych w postępowaniu:
Pkt w kryterium koncepcja
Punkty w kryterium koncepcja
aranżacji przestrzeni
prowadzenia efektywnej rekrutacji
przewidzianej na organizację
uczestników konferencji
wydarzenia

Punkty w kryterium
dodatkowe komplety
materiałów promocyjnych

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych
kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia: cena – 40 pkt, koncepcja aranżacji przestrzeni przewidzianej
na organizację wydarzenia – 15 pkt, koncepcja prowadzenia efektywnej rekrutacji uczestników konferencji - 20 pkt,
dodatkowe komplety materiałów promocyjnych – 20 pkt, klauzula społeczna – 5 pkt.
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Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA
ORAZ KTÓRYCH OFERTY ODRZUCONO
Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu oferty złożonej przez
Wykonawcę POWER Sp. z o.o., ul. Kowalczyka 1/31, 03-193 Warszawa - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść
nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie:
Zgodnie z paragrafem 12 ust. 16 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający wymagał, aby Wykonawca
do oferty dołączył:
1) wstępny projekt aranżacji sali konferencyjnej, sali przewidzianej na catering oraz przestrzeni korytarzowej,
2) koncepcję prowadzenia efektywnej rekrutacji uczestników konferencji wraz z zestawieniem wszystkich kanałów
docelowych informowania o wydarzeniu, jakie Wykonawca zobowiązuje się wykorzystać w trakcie prowadzenia
aktywnego naboru uczestników wydarzenia.
Projekt aranżacji oraz koncepcja rekrutacji stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu. W przypadku, gdy
Wykonawca nie dołączy do oferty projektu aranżacji lub koncepcji rekrutacji, jego oferta będzie podlegała odrzuceniu
jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W toku badania i oceny ofert złożonych na realizację przedmiotowego zamówienia Zamawiający stwierdził,
że Wykonawca POWER Sp. z o.o. nie dołączył do oferty koncepcji prowadzenia efektywnej rekrutacji uczestników
konferencji, a w ramach wstępnego projektu aranżacji pomieszczeń przedstawiona została jedynie poglądowa
wizualizacja sceny plenarnej.
Ponadto wyżej wymieniony Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, w związku z wykonawcami, którzy złożyli oferty w danym postępowaniu, który to obowiązek wynika
z zapisów art. 24 ust. 11 ustawy.
Ponieważ oferta Wykonawcy POWER Sp. z o.o. podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy
Zamawiający nie zastosował art. 26 ust. 3 ustawy i nie wzywał Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów.
Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z Wykonawców.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o Wykonawcach, których oferty odrzucono, zgodnie z art. 92 ust. 1
pkt 1 i 3 ustawy, zostanie przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty, a także zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego www.zamowienia.mazovia.pl.
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