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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, zwanej dalej „ustawą Pzp” na: 

„Organizację i kompleksową obsługę konferencji on-line” 

 

Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje o wyborze oferty 

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

i łączną punktację. 

 

Wybrana została oferta nr 3 złożona przez:  

GMSynergy sp. z o.o. sp. j. 

Tuszyńska 67 

95-030 Rzgów 

 

Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert: Oferowana cena (C) – 60% (60 pkt), Prelegent/Prelegenci zaproponowani do 

poprowadzenia tematów określonych w pkt. 10.4.4.1. lit. c), d), e) SWZ stale współpracują lub 

współpracowali z kancelarią rekomendowaną w Rankingu kancelarii prawniczych dziennika 

„Rzeczpospolita” w latach 2020 -2021 w kategorii „Prawo farmaceutyczne i medyczne” (D) – 

30 % (30 pkt), Aspekty społeczne - zatrudnienie osób niepełnosprawnych (Z) – 10 % (10 pkt) 

oraz łączną punktację: 
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Lp. 

FIRMA [NAZWA] 

SIEDZIBA WYKONAWCY 

  

KRYTERIA OCENY OFERT (WAGA %) 
ŁĄCZNA 

PUNKTACJA 

100% 

  

MIEJSCE 

W 

RANKINGU 

OFERT 

  

OFERTOWANA 

CENA 

(60%) 

Prelegenci (D) 

(30%) 

Aspekty społeczne 

zatrudnienie osób 

niepełnosprawnych 

(Z) 

10% 

1 

Sun & More sp. z o.o.  

ul. Madalińskiego 8 lok.215 

70 – 101 Szczecin 

88 190,00 

35,15 pkt 

  

30 pkt łącznie 

P3 - 10 pkt 

P4 - 10 pkt 

P5 - 10 pkt 

10pkt  75,15 pkt 2 

2 

Delta Tour sp. z o.o. 

ul. Czerska 18 

00-732 Warszawa 

98 400,00 

31,50pkt 

0 pkt łącznie 

P3 - 0 pkt 

P4 - 0 pkt 

P5 - 0 pkt 

10pkt  41,50 pkt 3 

3 

GMSynergy sp. z o.o. sp. j. 

Tuszyńska 67 

95-030 Rzgów 

51 660,00 

60,00 pkt 

30 pkt łącznie 

P3 - 10 pkt 

P4 - 10 pkt 

P5 - 10 pkt 

10pkt  100,00 pkt 1 

 

Oferta Wykonawcy GMSynergy sp. z o.o. sp. j. spełnia wszystkie warunki wymagane przez 

Zamawiającego określone w SWZ i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych 

kryteriów oceny ofert. 

 

 

 

_____________________________ 

Kierownik Zamawiającego lub jego pełnomocnik 
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