
Agencja Badań Medycznych, ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa 
e-mail: zamówienia.publiczne@abm.gov.pl  

NIP: 5252783949 REGON: 382836515 

 

 

Warszawa, dnia 2 lipca 2021 r. 

Nr sprawy: ABM-ZP-2/2021 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym, bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” na: 

„Badanie ewaluacyjne dotyczące potrzeb przedsiębiorstw z sektora biomedycznego, 

które mogą być w przyszłości zaspokojone poprzez aktywność Agencji Badań 

Medycznych”  

 

Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje o wyborze oferty 

najkorzystniejszej, a także punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert 

i łączną punktację. 

Wybrana została oferta złożona przez:  

„EU-CONSULT” Sp. z o.o. 

ul. Toruńska 18C/D, 80-747 Gdańsk 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w pkt 14.2. SWZ.  

Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert: Ofertowana cena (C) – 30% (30 pkt), Koncepcja badawcza (K) – 40 % (40 pkt), 

Liczba proponowanych do przeprowadzenia ankiet (L) – 30 % (30 pkt) oraz łączną punktację:

Lp. 
FIRMA [NAZWA] 

SIEDZIBA WYKONAWCY 

KRYTERIA OCENY OFERT (WAGA %) 

ŁĄCZNA 
PUNKTACJA 

(100%) 

OFERTOWANA 
CENA  
(30%) 

KONCEPCJA 
BADAWCZA 

(40%) 

LICZBA 
PROPONOWANYCH 

DO 
PRZEPROWADZENIA 

ANKIET (30%) 

1 
„EU-CONSULT” Sp. z o.o. 

ul. Toruńska 18C/D, 80-747 Gdańsk 
e-mail: info@eu-consult.pl 

98 400,00 zł 
 

30,00 pkt 

 
28,00 pkt  

realizacja (ponad 
wymagane 100) 

150 ankiet metodą 
CATI 

 
30,00 pkt  

88,00 pkt 
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Koncepcja badawcza (K) – w sumie otrzymała 28 punktów stanowiących sumę punktów w poszczególnych 

podkryteriach zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: 

Podkryterium 1: Adekwatność do zakładanych celów 

badania wyboru grupy respondentów 

(przedsiębiorstw biomedycznych, w szczególności 

MSP i startupów) wraz ze szczegółowym 

uzasadnieniem wyboru – do 10 pkt. 

Liczba zdobytych punktów: 8 pkt 

Podkryterium 2: Opis sposobu i skuteczności 

dotarcia do badanej grupy respondentów 

(przedsiębiorstw biomedycznych, w szczególności 

MSP i startupów) – do 10 pkt. 

Liczba zdobytych punktów: 7 pkt 

Podkryterium 3: Opis badania jakościowego pod 

kątem prezentacji oferowanej do zrealizowania 

przez Wykonawcę techniki oraz uzasadnienia 

prezentującego korzyści i zagrożenia wynikające z 

przyjętej techniki, jak również prezentacji procedury 

rekrutacji oraz sposobu organizacji badania oraz 

sposób kontroli jakości prowadzenia badania (opis 

badania dotyczy przedsiębiorstw biomedycznych, 

w szczególności MSP i startupów) – do 10 pkt. 

Liczba zdobytych punktów: 6 pkt 

Podkryterium 4: Opis badania ilościowego pod 

kątem oferowanej do zrealizowania przez 

Wykonawcę techniki badawczej, która w sposób 

najbardziej adekwatny przyczyni się do realizacji 

celów badania, a także opis sposobu doboru próby 

oraz sposobu organizacji badania zapewniających 

rzetelność i terminowość przeprowadzanego 

badania oraz sposób kontroli jakości prowadzenia 

badania (opis badania dotyczy przedsiębiorstw 

biomedycznych, w szczególności MSP i startupów) 

– do 10 pkt. 

Liczba zdobytych punktów: 7 pkt 

 

Oferta Wykonawcy „EU-CONSULT” Sp. z o.o. ul. Toruńska 18C/D, 80-747 Gdańsk spełnia 

wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i przedstawia 

najkorzystniejszy bilans cen i innych kryteriów oceny ofert. Była to jedyna oferta złożona 

w postępowaniu. 

 

 

 

 

       ............................................ 

(podpis Kierownika Zamawiającego lub jego 

pełnomocnika) 
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