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Gdańsk, dnia 22.08.2019 r.
Nr postępowania: ZP/PN/01/19
Wykonawcy w postępowaniu
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
Przygotowanie analizy marketingowej w oparciu o dane i informacje pozyskane od pasażerów transportu
publicznego w miastach położonych na terenie województwa pomorskiego – w metropolii trójmiejskiej
oraz na jej obrzeżach, a także w oparciu o istniejące opracowania.

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający
zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej
1. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy:
Collect Consulting S. A.
ul. Zbożowa 42B
40-657 Katowice
Cena 330.870,00 zł brutto

Uzasadnienie
Oferta najkorzystniejsza pod względem kryteriów określonych w SIWZ
Punktacja przyznana złożonym ofertom.
Numer
oferty

1.

2
3

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium Cena

Łączna punktacja

41,71

41,71

100

100

75,35

75,35

Konsorcjum w składzie: PBS Spółka z
o. o., ul. Junaków 2, 81-812 Sopot –
Lider konsorcjum; BR Spółka z o.o.,
ul. Junaków 2, 81-812 Sopot –
partner konsorcjum
Collect Consulting S. A., ul. Zbożowa
42B, 40-657 Katowice
VIA VISTULA Franek I Sapoń Spółka
Jawna, ul. Armii Krajowej 89/55, 30150 Kraków

2. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni
Nie wykluczono żadnego wykonawcy
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3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności
Nie odrzucono żadnej oferty
4. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.
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