ZAMAWIAJĄCY:
Prodromus SP. z o.o.
Golkowice 451
30-698 Kraków
Osoba do kontaktu:
Bartłomiej Wielogórski – Prezes Zarządu

Protokół z wyboru oferty
Dotyczy: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/10/2017 z dn. 02.10.017
Zakup usługi doradczej polegającej na wykonaniu pogłębionej analizy rynku Brazylii.
W związku z planowaną realizacją projektu pn „Rozwój działalności eksportowej Prodromus poprzez
realizację działań promocyjnych przewidzianych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.3,
poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Przedsiębiorstwo
Prodromus Sp. z o.o. działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców zakończono postępowanie w trybie zapytania ofertowego na Zakup usługi doradczej
polegającej na wykonaniu pogłębionej analizy rynku Brazylii.

Zamawiający opublikował zapytanie ofertowe:
a. w dniach od 02.10.2017 do 13.10.2017r. na swojej stronie internetowej
http://www.prodromus.pl
b. w dniach od 02.10.2017 do 13.10.2017r. na stronie internetowej PARP tj.
https://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420 (lD ogłoszenia 8338) oraz
c. w dniu 02.10.2017 wysłał (emailowo) zapytanie ofertowe do 3 potencjalnych
wykonawców, tj.:
i. Go Global Group Mariusz Stryżko, ul. Żytnia 15A/2, 01-014 Warszawa, email:
biuro@goglobalgroup.pl

ii. Kancelaria Funduszy Europejskich Sp. z o.o., ul. Piękna 24/26A Warszawa, email:
biuro@kfe.com.pl
iii. Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o., Ul. Rondo ONZ 1,
Warszawa 00-124, email: kontakt@pgwi.pl

KRYTERIA OCENY OFERTY I SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO
KRYTERIUM OCENY OFERTY
Oferty Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile odpowiadają
one wszystkim innym wymogom Zapytania ofertowego poddano ocenie zgodnie
z poniższymi kryteriami:
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Cena netto za realizację całości zamówienia – waga: 100 %
Wg wzoru:
Cena netto oferty najtańszej
Cena netto oferty badanej

x 100 = _______
pkt

Końcowy wynik powyższego działania zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów
przyznaną według powyższego kryterium.
6. Termin składania ofert ustalony został na dzień 13.10.2017r. Do upływu terminu składania
ofert do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:
L.p.
1.
2.
3.
4.

Nazwa Wykonawcy
Go Global Group Mariusz Stryżko
B.I.R.S. Irina Sajnacka
Tech2Market Sp. z o.o.
Korporacja Badawcza Pretendent
Sp. z o.o.

Data złożenia
11.10.2017
11.10.2017
13.10.2017

Kryterium cena netto
Cena netto
Punkty
10000,00zł
100
17460,00zł
57,27
24000,00zł
41,67
10100,00zł
99,01

Złożone oferty spełniają kryteria i warunki udziału określone w zapytaniu ofertowym, tj. nie
występują powiązania osobowe lub kapitałowe, brak wpisu do KRD, podmiot nie jest w
stanie likwidacji i przedstawił wymagane dowody wykonania podobnych usług w przeszłości.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
Go Global Group Mariusz Stryżko, ul. Żytnia 15A/2, 01-014 Warszawa
Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu Ofertowym.
Dodatkowych informacji udziela:
Bartłomiej Wielogórski, tel. 885286990, bwielogorski@prodromus.pl

Kraków, 20.10.2017
Miejscowość, data

Data i podpis: 20.10.2017
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