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Warszawa, dn. 12 czerwca 2018r. 

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego  
oddział świętokrzyski 
ul. Czarnowska 65 
26-065 Piekoszów 
 

 
Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia 

 

 

Dotyczy: zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest świadczenie usługi kompleksowej 

obejmującej usługę doradczą w zakresie przygotowania portalu IOB, dostawą oprogramowania do 

świadczenia usług, przygotowania i wdrożenia nowych 8 spakietyzowanych usług, 

przeprowadzenia działań promocyjnych oraz zarządzania projektem (znak sprawy: PIPRIL-1/2018) 

 

 

Działając zgodnie z treścią rozdziału X zapytania ofertowego, a także na podstawie rozdziału 6.5.2. 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, 

Zamawiający zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejszą wybrano 

ofertę firmy: 

 

EUDS Sp. z o.o. 

26-026 Morawica, ul. Kielecka 6, Bilcza 

Uzasadnienie: 

Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, zgodnie z zapytaniem ofertowym.  

 

W przedmiotowym postępowaniu, na pisemny wniosek wykonawcy odrzucono ofert firmy MEDIA 

SYSTEM Mirosław Trzebiński (25-511 Kielce, ul. 1 Maja 56). Wykonawca, w dniu 11 czerwca br. 

poinformował zamawiającego, iż wycofuje swoją ofertę złożoną w przedmiotowym postępowaniu. 

Zamawiający, mając na względzie postanowienia p. 21 rozdziału 6.5.2. Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności (…), wyraził zgodę na cofniecie przez ww. wykonawcę oświadczenia woli w 
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postaci złożonej oferty. Powyższe działanie zamawiającego znajduje umocowanie w wyrokach 

Sądu Najwyższego z 22 lutego 1952 (sygn. akt C 44/52) oraz z 3 listopada 1955 (sygn. akr III CR 

1562/54), które do dzisiaj stanowią wykładnię art. 61 §2 KC. 

W załączeniu przekazuję zestawienie z porównania ofert a także streszczenie złożonych ofert. 

 

Mając na uwadze powyższe, zamawiający, na podstawie p. 21 rozdziału 6.5.2. Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności (…), zaprasza Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, do zawarcia umowy o zamówienie. 

Jednocześnie informuję, iż osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest p. Andrzej 

Hys (tel. +48 609 903 509.; mail: zamowienia@izbaprodukturegionalnego.org.pl). 
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oznaczenie sprawy: PIPRIL-01/2018 
 

 
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego  
oddział świętokrzyski 
26-065 Piekoszów, ul. Czarnowska 65 

 
 
Zbiorcze zestawienie ofert złożonych do dnia 04 czerwca 2018: 
 
Numer 
oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto Termin realizacji przedmiotu 

zamówienia 

1 MEDIA SYSTEM MIROSŁAW TRZEBIŃSKI, ul. 1 Maja 56, 25-511 Kielce  63 958,00 Do 16.09.2018 

2 EUDS Sp. z o.o., Bilcza, ul. Kielecka 6, 26-026 Morawica 414 633,00 Do 02.09.2018 

3 GO GLOBAL GROUP Mariusz Stryżko, ul. Żytnia 15A/2, 01-014 Warszawa 2 867 132,87 Do 02.09.2018 

 
  
Na realizację zamówienia zamawiający przeznaczył łączną kwotę: 415 690,19 zł brutto 
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oznaczenie sprawy: PIPRIL-01/2018 
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Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert  
 
 

Numer 
oferty 

Liczba pkt w kryterium:  
cena brutto 

Liczba pkt w kryterium:  
termin realizacji przedmiotu zamówienia Razem 

1 oferta nie podlegała ocenie – wykonawca wycofał ofertę 

2 60,00 % 40,00 % 100,00 % 

3 8,68 % 40,00 % 48,68 % 

 
 


