UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 Województwo Kujawsko-Pomorskie, które wykonuje
zadania przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu jako jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach
publicznych jest zobowiązana do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie
art. 91 ust 1 Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny
ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Przepisy prawa nie wymagają konsultacji w przedmiotowej uchwale.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
W ramach wszczętego uchwałą Nr 35/1430/16 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 15 września 2016 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
którego
przedmiotem
jest
przeprowadzenie
badania
ewaluacyjnego
pt. „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata
2014-2020”, w dniu 13 października 2016 r. dokonano otwarcia ofert. W przedmiotowym
postępowaniu do upływu terminu składania ofert, wpłynęły następujące oferty:

Numer
oferty

1

2

3

4

Nazwy (firmy) i adresy
wykonawców, którzy złożyli
oferty w terminie

Cena
ofertowa
brutto

Cena
(waga
40%)

Koncepcja Metodologia
badawcza
badawcza
(z wagą
(z wagą 30%)
16%)

Organizacja
procesu
badania
(z wagą
14%)

Razem
punkty

IBC GROUP Central Europe
Holding Spółka Akcyjna
ul. Mokotowska 1, 00-640
Warszawa

143.910,00

38,30 pkt

3,33 pkt

26,00 pkt

14,00 pkt

81,63 pkt

TRAPPA Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 8/6, 10-502
Olsztyn

184.000,00

24,45 pkt

0 pkt

3,00 pkt

4,00 pkt

31,45 pkt

129.519,00

39,39 pkt

0 pkt

0 pkt

9,67 pkt

49,06 pkt

119.310,00

40 pkt

16 pkt

29,67 pkt

14,00 pkt

99,67 pkt

Konsorcjum firm:
Grupa BST Sp. z o.o. –
Pełnomocnik
ul. Mieczyków 12,
40-748 Katowice
EU-Consult Sp. z o.o. – Partner
ul. Wały Piastowskie 1,
80-855 Gdańsk
Pracownia Badań i Doradztwa
„Re-Source”
Korczyński i Sarapata Sp.j.
ul. Spławie 53, 61-312 Poznań

Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotu zamówienia kwotę 184.878,23 zł brutto.

W związku z powyższym należy dokonać wyboru oferty spełniającej wymagania
Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą złożył
Wykonawca oznaczony firmą: Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński
Sarapata Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Spławie 53 z ceną ofertową
119.310,00 zł brutto, która uzyskała łącznie 99,67 pkt. Powyższy wykonawca spełnił warunki
udziału w przedmiotowym postępowaniu i uzyskał największą sumę punktów
w ustalonych kryteriach oceny ofert. Oferta Wykonawcy jest zgodna ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikami, a zaproponowana cena realizacji mieści
się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia.
5. Ocena skutków regulacji:
W związku z powyższym na realizację przedmiotowego zamówienia Zamawiający
zabezpiecza następujące kwoty:
Dział: 750 Rozdział: 75018 § 4398 i 4399
Zadanie rzeczowe w budżecie: Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Ewaluacja i badania
Nr zadania w budżecie: W/N/750/122/RPO2/12.1/6
Nr projektu: RPKP.12.01.00-04-0001/16
Zadanie: 12.1 Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Sprawne Zarządzanie i Wdrażanie
RPO WK-P na 2016 r.
Rok 2016 paragraf 4398 w wysokości
8.364,00 zł
paragraf 4399 w wysokości
1.476,00 zł
Rok 2017 paragraf 4398 w wysokości 93.049,50 zł
paragraf 4399 w wysokości 16.420,50 zł
Pozostałe środki finansowe zwalnia się z rezerwacji.

