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Warszawa, 05 czerwca 2020 r.
Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej
„ustawą”, na przygotowanie analizy społeczno-ekonomicznej, SWOT, drzewa problemów i celów
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 (zamówienie podstawowe),
a także strategii i celów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027
(zamówienie opcjonalne).
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy
Pzp dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu. Ofertę najkorzystniejszą złożył
Wykonawca:
PwC Advisory sp. Z o.o. Sp.k. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
Cena brutto: 297 000,00 zł
Uzasadnienie wyboru – oferta uzyskała największą liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ.
W postępowaniu złożono 5 ofert. Zamawiający przedstawia streszczenie oceny złożonych ofert:
Lp.

Nazwa (firma) i
adres wykonawcy

Cena
30%
Punktacja

1

PwC Advisory sp. Z
297 000,00 zł
o.o., sp.k.
ul. Polna 11,
00-633 Warszawa

25,75 pkt

Kryterium
doświadczenie
kierownika zespołu
15%
Punktacja

5 dodatkowych
projektów oraz 5
raportów badania

15 pkt

Kryterium doświadczenie członków
zespołu
35%
Punktacja
9
dodatkowych
wykonanych
projektów- osoba była członkiem
zespołu (3 członków); 9 dodatkowych
wykonanych projektów-osoba była
odpowiedzialna za projektowanie
metod i technik badawczych, analizę i
interpretację danych, prowadzenie
indywidualnych
wywiadów
pogłębionych i/lub moderowanie
panelu ekspertów (3 członków); 5
dodatkowych
raportów/
analiz
/ekspertyz/ publikacji naukowychosoba
była
autorem
lub
współautorem;
2
raporty/analizy/ekspertyzy/publikacje
naukowe- głównym przedmiotem
była
analiza/ocena
Programu
INTERREG Południowy Bałtyk lub
ściśle związana tematycznie z
obszarem Programu Południowy
Bałtyk- osoba była autorem lub
współautorem
35 pkt

Kryterium
ocena
jakościowa
konspekt
20%

Punkty
razem

19 pkt

94,75
pkt

2

3

4

KREATUS Sp. Z o.o.
11 Listopada 60-62
43-300 BielskoBiała

Konsorcjum:
1)The Hanseatic
Institute for
Entrepreneurship
and Regional
Development at
the University of
Rostock
Richard-WagnerStraße 31|Haus 1
18119 RostockWarnemünde
2)Ramboll Sweden
AB BOC 17009,
10462 Stockholm
Konsorcjum:
1) GA-MA
Consulting GmbH
Nikolaus-Otto-Str.
30
19061 Schwerin
2) REM Consult
Lang+Partner
Stadtplaner und
Historiker
Baurat-Marx-Allee
24 44141
Dortmund

279 037,80 zł

5 dodatkowych
projektów oraz 5
raportów badania

27,42 pkt

15 pkt

8
dodatkowych
wykonanych
projektów- osoba była członkiem
zespołu (2 członków); 4 dodatkowe
wykonane
projekty-osoba
była
odpowiedzialna za projektowanie
metod i technik badawczych, analizę i
interpretację danych, prowadzenie
indywidualnych
wywiadów
pogłębionych i/lub moderowanie
panelu ekspertów (2 członków); 9
dodatkowych
raportów/
analiz
/ekspertyz/ publikacji naukowychosoba
była
autorem
lub
współautorem
20 pkt

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

10 pkt

72,42
pkt

5

EU-Consult Sp. z
o.o.
ul. Toruńska 18C
lokal D
80-747 Gdańsk

255 000,00 zł,

30 pkt

6 dodatkowych
projektów oraz 6
raportów badania

16
dodatkowych
wykonanych
projektów- osoba była członkiem
zespołu (3 członków); 9 dodatkowych
wykonanych projektów-osoba była
odpowiedzialna za projektowanie
metod i technik badawczych, analizę i
interpretację danych, prowadzenie
indywidualnych
wywiadów
pogłębionych i/lub moderowanie
panelu ekspertów (3 członków); 3
dodatkowe
raporty/
analizy
/ekspertyzy/ publikacje naukoweosoba
była
autorem
lub
współautorem; 3 raporty/ analizy/
ekspertyzy/ publikacje naukowegłównym
przedmiotem
była
analiza/ocena Programu INTERREG
Południowy Bałtyk lub ściśle związana
tematycznie z obszarem Programu
Południowy Bałtyk- osoba była
autorem lub współautorem

15 pkt

29 pkt

11 pkt

85 pkt

Zamawiający informuje jednocześnie, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie
zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp.
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