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Warszawa, dnia 06.09.2021 r. 

Nr sprawy: ABM-ZAKUP/12/2021 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Świadczenie usługi organizacji i obsługi warsztatów z zakresu niekomercyjnych badań 

klinicznych dla farmaceutów” 

  
 

 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu zakupowym o udzielenie zamówienia publicznego 

nr  sprawy ABM-ZAKUP/12/2021, prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 

11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy 

dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę: 

 

 

SCIENTIA RESEARCH INSTITUTE Sp. z o.o. 

ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz 

 

 

Zamawiający informuje, że w terminie wyznaczonym na składanie ofert, 

tj.  do  dnia  25.08.2021 r.  w niniejszym postępowaniu złożono 1 ofertę: 

 

LP. 

FIRMA [NAZWA] 

ADRES 

WYKONAWCY 

CENA BRUTTO ZA 

PRZEDMIOT 

ZAMÓWIENIA W ZŁ  

 

OTRZYMANE 

PUNKTY 

w ramach kryterium 

Oferowana Cena (C)  

maksymalnie 65 pkt 

OTRZYMANE 

PUNKTY 

w ramach kryterium 

Doświadczenie 
praktyczne w 
realizowaniu 

niekomercyjnych 
badań klinicznych 

(D) 
maksymalnie 35 pkt 

 

OTRZYMANE 

PUNKTY 

w ramach kryterium 

Zatrudnienie 

osoby/osób 

niepełnosprawnych 

(O) 

maksymalnie 5 pkt 

OTRZYMANE 

PUNKTY RAZEM 

 

maksymalnie 100 

pkt 

1 

Scientia 

Research 

Institute Sp. z 

o.o.  

ul. Bydgoskich 

Przemysłowców 6 

85-862 Bydgoszcz 

39 962,70 zł 

 

60 pkt 

  

60 pkt 

 
0 pkt 95,00 pkt 
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Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:  

Zgodnie z pkt 10 Zapytania ofertowego Zamawiający ocenił oferty. Dokonano wyboru oferty 

najkorzystniejszej biorąc pod uwagę następujące kryteria oceny ofert: Oferowana Cena (C) – 60% 

(60 pkt), Doświadczenie praktyczne w realizowaniu niekomercyjnych badań klinicznych (D) – 35% 

(35 pkt), Zatrudnienie osoby/osób niepełnosprawnych (O) – 5 % (5 pkt). Za najkorzystniejszą 

Zamawiający uznał ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie 

z wyliczeniem określonym w pkt 10.4 Zapytania ofertowego. 

 

Oferta Wykonawcy Scientia Research Institute Sp. z o.o. zawiera wszystkie dokumenty 

i oświadczenia wymagane od Wykonawcy, niezbędne do jej złożenia, potwierdzające spełnianie 

przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz uzyskała największą ilość punktów 

w ramach przyjętego kryterium oceny ofert, tj. łącznie uzyskała 95 pkt. 
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(Kierownik Zamawiającego lub jego pełnomocnik) 
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