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Warszawa, dnia 27 maja 2022 r. 

Nr sprawy: ABM-ZAKUP/6/2022 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy  

na produkcję pięciu animowanych filmów informacyjno-edukacyjnych 

 

 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu zakupowym o udzielenie zamówienia publicznego 

nr  sprawy ABM-ZAKUP/6/2022, 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: 

 

Maciej Żywicki frufilm  

ul. Partyzantów 99/24  

80-254 Gdańsk 

Wykaz złożonych ofert w postępowaniu wraz z punktacją przyznana ofercie w ramach przyjętych 

kryteriów oceny ofert: 

 

LP. 
FIRMA [NAZWA] 

ADRES WYKONAWCY 

OFEROWANA 

CENA BRUTTO 

(C) 

 

(95 pkt) 

ZATRUDNIENIE 
OSOBY 

NIEPEŁNOSPRAWNEJ 
DO REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA (O) 
 

(5 pkt) 

ŁĄCZNA LICZBA 
PUNKTÓW 

 
(100 pkt) 

1 

Maciej Żywicki prowadzący 
działalność gospodarczą 
pod firmą Maciej Żywicki 

frufilm 
ul. Partyzantów 99/24 

80-254 Gdańsk 

52 275,00 zł 

 

95,00 pkt 

Wykonawca nie 

zaznaczył żadnej opcji 

 

0 pkt 

95,00 pkt 

2 
Lech Wilczaszek 

prowadzący działalność 
gospodarczą pod firmą 

Oferta odrzucona 



 

Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych 

świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej 

 

2 

 
 

Lider projektu                                Partnerzy projektu  

Agencja Badań Medycznych, ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, e-mail: kancelaria@abm.gov.pl, tel. +48 22 2707069 

Agencja filmowo-reklamowa 
Aimart Lech Wilczaszek 

ul. Glinki 79 / lok. 131 
85-861 Bydgoszcz 

3 

Wojciech Pachulski 
prowadzący działalność 
gospodarczą pod firmą 

Picture Form - Wojciech 
Pachulski 

ul. Jana Pawła II 37/7 
05-077 Warszawa 

55 965,00 

 

88,74 pkt 

Wykonawca zatrudni 

osobę niepełnosprawną 

 
5 pkt 

93,74 pkt 

4 

Dawid Wiktorowski 
prowadzący działalność 
gospodarczą pod firmą 

RMBS Dawid Wiktorowski 
Pukinin 14 

96-200 Pukinin 

Oferta odrzucona 

 

Odrzucone zostały oferty złożone przez: 

1. Lech Wilczaszek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Agencja filmowo-

reklamowa Aimart Lech Wilczaszek – Zgodnie z pkt 6.1.3 Zapytania ofertowego 

Wykonawca musiał wykazać, że wykonał co najmniej 3 usługi, z których każda polegała 

na produkcji filmu w technice animacji whiteboard (rysowanie „na żywo” za pomocą 

markerów) o wartości usługi minimum 8 000,00 zł brutto. Wykonawca przedstawił tylko dwie 

usługi. W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z pkt 15.14 Zapytania ofertowego 

Zamawiający odrzuca złożoną przez niego ofertę. 

2. Wojciech Pachulski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Picture Form - 

Wojciech Pachulski – zgodnie z pkt 15.17. Zapytania ofertowego Zamawiający wykluczył 

Wykonawcę z postępowania - Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił we 

wskazanym przez Zamawiającego terminie wymaganych dokumentów, tj. nie przedstawił 

wyjaśnień w zakresie złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. W konsekwencji zgodnie 

z pkt 15.14 Zapytania ofertowego Zamawiający odrzuca złożoną przez niego ofertę. 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru najkorzystniejszej oferty:  

Zgodnie z pkt. 10.1. Zapytania ofertowego Zamawiający ocenił oferty ważne, tj. oferty 

niepodlegające odrzuceniu. Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej biorąc pod uwagę kryteria 

oceny ofert określone w pkt. 10.2. Zapytania ofertowego: Oferowana Cena brutto (C) – 95% (95 pkt) 

oraz Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej do realizacji zamówienia (O) – 5% (5 pkt). 
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Za najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów 

obliczonych na podstawie powyższego kryterium oceny ofert. 

Oferta Wykonawcy: Maciej Żywicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Żywicki 

frufilm, ul. Partyzantów 99/24, 80-254 Gdańsk zawiera wszystkie dokumenty i oświadczenia 

wymagane od Wykonawcy, niezbędne do jej złożenia, potwierdzające spełnianie przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz uzyskała największa ilość punktów w ramach 

przyjętego kryterium oceny ofert, tj. łącznie uzyskała 95% (95 pkt). 

 

 

 

 

_____________________________ 

(Kierownik Zamawiającego lub jego pełnomocnik) 
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