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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Realizację edukacyjnych webinarów tematycznych dot. badań klinicznych dla 

członków zespołów badawczych” 

 
 

 

Zamawiający - Agencja Badań Medycznych, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. udostępnia poniżej informację z otwarcia ofert. 

 

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 09.09.2022 r. o godz. 10:30. 

Podczas otwarcia ofert zostały otwarte następujące oferty: 

 

Lp. 
Firma [nazwa] 

adres Wykonawcy 
Nazwa kryterium Oferta Wykonawcy 

1. 
TARRAYA SPÓŁKA AKCYJNA 

ul. Głogowska 108 lokal 6 
60-263 Poznań 

Oferowana cena  116 358,00 zł brutto 

Doświadczenie osoby 
prowadzącej rozmowy z 
ekspertami - moderatora  

Złożono Formularz osobowy 
(Załącznik nr 2 do SWZ) 

Aspekty społeczne – 
zatrudnienie osoby 
niepełnosprawnej  

Wykonawca w Formularzu 
ofetowym wskazał, że skieruje do 
realizacji zamówienia jedną lub 

więcej osób 
niepełnosprawnych, które już 

zatrudnia 

2. 
Gmsynergy  sp. z o. o. sp. j. 

ul. Tuszyńska 67 
95-030 Rzgów 

Oferowana cena  138 800,00 zł brutto 

Doświadczenie osoby 
prowadzącej rozmowy z 
ekspertami - moderatora  

Złożono Formularz osobowy 
(Załącznik nr 2 do SWZ) 

Aspekty społeczne – 
zatrudnienie osoby 
niepełnosprawnej  

Wykonawca w Formularzu 
ofetowym wskazał, że zatrudni 

jedną lub więcej osób 
niepełnosprawnych, wyznaczonych 

do realizacji zamówienia 

3. 

Neo-Vinci sp. z o.o. 

ul. Puławska 14 

02-512 Warszawa 

Oferowana cena  159 900,00 zł brutto 

Doświadczenie osoby 
prowadzącej rozmowy z 
ekspertami - moderatora  

Złożono Formularz osobowy 
(Załącznik nr 2 do SWZ) 

Aspekty społeczne – 
zatrudnienie osoby 
niepełnosprawnej  

Wykonawca w Formularzu 
ofetowym wskazał, że zatrudni 

jedną lub więcej osób 
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niepełnosprawnych, wyznaczonych 
do realizacji zamówienia 

4. 

PARTICLE GRAY Marcin Kocik 

ul. Andrutowa 15 

02-969 Warszawa  

Oferowana cena  164 000,00 zł brutto 

Doświadczenie osoby 
prowadzącej rozmowy z 
ekspertami - moderatora  

Złożono Formularz osobowy 
(Załącznik nr 2 do SWZ) 

Aspekty społeczne – 
zatrudnienie osoby 
niepełnosprawnej  

Wykonawca w Formularzu 
ofetowym wskazał, że nie zatrudni 

osób niepełnosprawnych 

 

 

 

 

 

_____________________________ 
Kierownik Zamawiającego lub jego pełnomocnik 
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