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Warszawa, dnia 27 czerwca 2022 r. 

Nr sprawy: ABM-ZP-9/2022 

 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na 

podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, 

zwanej dalej „ustawą Pzp” na: „Świadczenie usług w zakresie przygotowywania analiz 

finansowych przedsiębiorstw i ocen/analiz założeń budżetu projektów we wnioskach 

o dofinansowanie i analiz w zakresie wywiadu gospodarczego przedsiębiorstw”. 

 

Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje równocześnie wszystkich 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

 

I. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: 

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

kryteriów oceny ofert określonych w pkt 14.2. SWZ.   

Wybrana została oferta nr 3 złożona przez:  

 

Collect Consulting S.A. 

ul. Zbożowa 42B 

40-657 Katowice. 

Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w kryteriach oceny ofert: 

cena - 60%, Czas wykonania jednej analizy finansowej / oceny/analizy racjonalności założeń 

budżetu / analizy w zakresie wywiadu gospodarczego w dniach roboczych – 40% oraz łączną 

punktację: 

Lp. 
Firma [nazwa] 

adres wykonawcy 

Cena brutto 
za przedmiot 
zamówienia 

w zł 

Punkty 
przyznane w 

kryterium 
cena 

Czas wykonania jednej 
analizy finansowej / 

oceny/analizy 
racjonalności założeń 
budżetu / analizy w 
zakresie wywiadu 

gospodarczego w dniach 
roboczych 

Punkty przyznane w 
kryterium Czas wykonania 
jednej analizy finansowej / 
oceny/analizy racjonalności 
założeń budżetu / analizy w 

zakresie wywiadu 
gospodarczego w dniach 

roboczych 

SUMA 

1. 
Collect Consulting S.A. 

ul. Zbożowa 42B 
40-657 Katowice 

408 360,00 60 4 dni 20 80 
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Uzasadnienie prawne i faktyczne: 

Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający na podstawie pkt 14.1. SWZ ocenił oferty, które 

nie podlegały odrzuceniu. Za najkorzystniejszą, zgodnie z pkt 14.5. SWZ, Zamawiający uznał 

ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wyliczeniem określonym 

w pkt 14.4. SWZ. 

Oferta Wykonawcy Collect Consulting S.A. jest jedyną ofertą złożoną w przedmioty postępowaniu 

i spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ. 

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w terminie określonym w art. 308 ust. 3 pkt 1 ppkt a 

ustawy Pzp. 

 

 

_____________________________ 

Kierownik Zamawiającego lub jego pełnomocnik 
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