Gdańsk, dnia 30 czerwca 2017 r.
Nr postępowania: PZ/03/2017/II+/EX
Do Wykonawców
którzy złożyli oferty w postępowaniu
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: części I całościowego zamówienia na: usługi doradcze w procesie komercjalizacji wyników badań prac
badawczo rozwojowych w projekcie „Inkubator Innowacyjności+” w ramach projektu pozakonkursowego
pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach
naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
(Działanie 4.4).
Cześć I zamówienia obejmuje: Usługę wykonania wyceny wartości technologii badań chronionych o
nazwie: „Asymmetric bis-acridines with antitumor activity and their uses” (Asymetryczne bisakrydyny o działaniu przeciwnowotworowym i ich zastosowanie).

Zamawiający informuje, że jako podmiot realizujący projekt współfinansowany ze środków unijnych na podstawie
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego, Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne) w wyniku
przeprowadzonego postępowania na część I całościowego zamówienia, na: usługi doradcze w procesie
komercjalizacji wyników badań prac badawczo rozwojowych w projekcie „Inkubator Innowacyjności+”, która obejmuje
swoim zakresem usługę wykonania wyceny wartości technologii badań chronionych o nazwie: „Asymmetric
bis-acridines with antitumor activity and their uses” w 90% kryterium ceny ofertowej oraz w 10% kryterium
terminu realizacji wybrał ofertę najkorzystniejszą którą jest:
- oferta Wykonawcy Investin sp. z o.o., ul. Sapieżyńska 10, 00-215 Warszawa oferującego realizację przedmiotu
zamówienia za łączną kwotę 6 900,00 zł brutto i termin realizacji wynoszący 14 dni kalendarzowych liczony od
daty zawarcia umowy.
Oferta ww. jest zgodna z Zapytaniem ofertowym, spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego oraz
uzyskała najwyższą ocenę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Zapytaniu ofertowym.
Informacje na temat poddanych ocenie ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem ofert, przedstawia
poniższa tabela:
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Nazwa i adres wykonawcy
Investin sp. z o.o.
ul. Sapieżyńska 10
00-215 Warszawa
Brante Partners
al. Kasztanowa 3a
53-125 Wrocław
Startit Fund sp. z o.o. s.k.
ul. Kutnowska 1-3 pok. 14

Cena
ofertowa
brutto w zł

Liczba punktów w
kryterium ceny
ofertowej – do 90
pkt.

Liczba punktów
w kryterium
terminu realizacji
– do 10 pkt.

Łączna
liczba
punktów

6 900,00

90,00

10

100,00

7 257,00

85,57

10

95,57

13 763,00

45,12

0

45,12

1

53-135 Wrocław

Uwaga: Na wniosek Wykonawcy, który złożył ofertę Zamawiający udostępni wnioskodawcy protokół postępowania o
udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa.

Z wyrazami szacunku
Na oryginale pieczęć i podpis
Piotr Markowski
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