BOK/25-110/2018

Warszawa, 14.05.2019 r.

Wykonawcy
ubiegający
o udzielenie zamówienia

się

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” „Kompleksowa organizacja etapu krajowego
projektu Polskie Mosty Technologiczne na 3 rynki: Chiny, Wietnam, Japonia z podziałem
na trzy części“.
Zamawiający dokonał czynności ponownego badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu
dot. cz. I, II, III oraz unieważnił czynność wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 15 marca
2019 r. w tych częściach.
I. Dotyczy części I zamówienia tj. „Przygotowania i kompleksowej merytorycznej organizacji
i obsługi 3-dniowego specjalistycznego warsztatu na etapie krajowym poświęconemu tworzeniu
wstępnej strategii ekspansji na rynek chiński oraz zapewnienia indywidualnych usług
eksperckich po warsztacie“.
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający informuje, iż w wyniku ponownego
badania i oceny ofert w postępowaniu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie
części I zamówienia.
Zamawiający jako ofertę najkorzystniejszą w cz. I zamówienia, wybrał ofertę Wykonawcy:
BLUEHILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Stępińska 22/30
00-739 Warszawa
Uzasadnienie wyboru – oferta uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny
ofert opisanych w SIWZ, spośród ofert nieodrzuconych.
W niniejszym postępowaniu złożono 3 oferty. Zamawiający przedstawia streszczenie oceny
i porównanie złożonych ofert.
Strategia Koordynacja
Cena brutto
liczba
Miejsce
Nr
Nazwa i adres
-liczba
Łączna
przyznanych
w
oferty
Wykonawcy
Liczba przyznanych przyznanych punktów punktacja rankingu
punktów
punktów
1.

Bluehill Sp. z o.o.
ul. Stępińska
22/30
00-739 Warszawa

613 770,00 zł
Po poprawieniu omyłki
rachunkowej:
613 862,00 zł

30 pkt

30 pkt

85,14 pkt

1.

25,14 pkt

2.

Varsovia Capital
S.A. ul. Bagno 2
00-112 Warszawa

Oferta odrzucona

3.

East Analytics
Piotr Fudała
Łukasz Fyderek
s.c. Studencka 6/8
31-116 Kraków

Oferta odrzucona

Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2) zaprasza Wykonawcę, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, do zawarcia umowy o zamówienie publiczne
w terminie nie krótszym niż 10 dni od daty otrzymania niniejszej informacji.
II. Dotyczy części II i III postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
tj. Przygotowania i kompleksowej merytorycznej organizacji i obsługi 3-dniowego
specjalistycznego warsztatu na etapie krajowym poświęconemu tworzeniu wstępnej strategii
ekspansji na rynek wietnamski i japoński oraz zapewnienia indywidualnych usług eksperckich
po warsztacie.
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy Zamawiający informuje, iż w wyniku ponownego
badania i oceny ofert w postępowaniu dokonał unieważnienia postępowania w cz. II i III
postępowania.

