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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Dotyczy : postępowania na realizację usługi pt. ,,TACY BYLIŚMY TACY JESTEŚMY” publikacja 

wydawnictwa promocyjnego dotyczącego historii i teraźniejszości gminy Michałowice oraz 
realizacja konkursu fotograficznego dla mieszkańców obszaru LSR z nagrodami wraz z wydaniem 
albumu podsumowującego konkurs, nr zapytania ofertowego 4/2019 

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice ul. Osiedlowa 72, Rusiec 05-830 Nadarzyn 

NIP 5342507756 REGON 362302746 KRS 0000571844 informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty 

w postępowaniu na wykonanie publikacji dla operacji pt. ,,TACY BYLIŚMY TACY JESTEŚMY” publikacja 

wydawnictwa promocyjnego dotyczącego historii i teraźniejszości gminy Michałowice oraz realizacja 
konkursu fotograficznego dla mieszkańców obszaru LSR z nagrodami wraz z wydaniem albumu 
podsumowującego konkurs, nr zapytania ofertowego 4/2019. 

1. Zapytanie zostało opublikowane na stronie internetowej LGD www.nadarzyn-raszyn-

michalowice.pl w dniu 4 czerwca 2019 r. pod następujących linkiem  http://nadarzyn-raszyn-

michalowice.pl/wp-content/uploads/2019/06/ZAPYTANIE-OFERTOWE-Tacy-byliśmy-tacy-

jestesmy-Michałowice-1      

Zamawiający ustalił wartość operacji na kwotę 50 000 zł w dniu 30 marca 2018 rok składając wniosek 
o dofinansowanie operacji własnej w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020. Zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia kwotę 50 000 zł.  

2. W odpowiedzi na zapytanie oferty złożyli następujący Oferenci: 

Nazwa (firma) adres oferenta Cena ofertowa  

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu 
Komorów – Komorowianie 

ul. Ceglana 29  

05-806 Komorów 

NIP 5342433874 

REGON 142092420 

50 000,00 zł netto 

50 000,00 zł brutto 

3. Spośród złożonych ofert Zamawiający dokonał wyboru oferty na podstawie następujących 
kryteriów oceny: 

Cena brutto 50% 

Koncepcja realizacji usługi 40% 

Identyfikacja ryzyka realizacji usługi oraz określenie 
sposobów ich minimalizowania 

10% 

Oferta została oceniana wg powyższych kryteriów zgodnie z poniższym wzorem:  
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P = PC + PKu + PIR  

gdzie: 

P – łączna ilość punktów  

PC – ilość punktów w kryterium „Cena brutto”  

PKu – ilość punktów w kryterium „Koncepcja realizacji usługi”  

PIR – ilość punktów w kryterium „Identyfikacja ryzyka realizacji usługi oraz określenie sposobów ich 
minimalizowania”  

Kryterium „Cena brutto” – 50% (max. 40 pkt)  

Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium cena brutto za realizację całego zamówienia – według 
następującego wzoru:  

  najniższa cena brutto wskazana w ofercie 

PC = _____________________________________________________ x 100 x 50 % 

 cena brutto wskazana w ofercie badanej 

 

Końcowy wynik powyższego działania został zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.  

W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt.  

Kryterium „Koncepcja realizacji usługi” - 40% (max. 40 pkt)  

Ocenie będzie podlegał całościowy pomysł Wykonawcy na realizację koncepcji usługi. Oferta 
powinna zawierać właściwy z punktu widzenia celów usługi, szczegółowy zestaw metod i narzędzi 
gromadzenia i analizy danych, prezentację walorów dziedzictwa i aktualnej sytuacji Gminy 
Michałowice. W ramach koncepcji należy wskazać wstępny konspekt wydawnictwa promocyjnego 
dotyczącego historii i teraźniejszości Gminy Michałowice oraz w albumu podsumowującego konkurs 
fotograficzny skierowany do mieszkańców obszaru LSR. Poszczególne elementy opisu koncepcji 
badania oceniane będą w następujący sposób:  

Za nie przedstawienie w koncepcji wstępnego konspektu wydawnictwa promocyjnego dotyczącego 
historii i teraźniejszości Gminy Michałowice oraz w albumu podsumowującego konkurs fotograficzny 
skierowanego do mieszkańców obszaru LSR Wykonawca otrzyma 0 pkt.  

W ramach kryterium ocenie podlegały będą następujące elementy:  

1) spójność i trafność koncepcji w stosunku do przedmiotu zamówienia (1-20 pkt.), w tym trafność 
koncepcji oraz jasność i spójność logiczna zaproponowanej koncepcji 1-10 pkt.) oraz zakres i trafność 
doboru źródeł (1-10 pkt.).  

2) trafność i spójność proponowanej metodologii usługi i podejścia, w tym proponowanych technik 
pozyskania danych i informacji w stosunku do przedmiotu zamówienia rozumiana jako trafna i 

uzasadniona metodologia usługi (1-10 pkt.).  

3) trafność, wielkość i sposób doboru próby oraz uzasadnione zastosowanie odpowiedniej próby 
realizacji usługi, odpowiadającej przedmiotowi i dopasowanie do niej rezultatów usługi (1-10 pkt.).  
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W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt. 

Kryterium „Identyfikacja ryzyka realizacji usługi oraz określenie sposobów ich minimalizowania”  - 

10% (max. 10 pkt)  

Ocenie podlegać będzie zidentyfikowanie potencjalnych obszarów ryzyka, mogących wystąpić w 
trakcie realizacji usługi, mogących mieć wpływ na zrealizowanie zadania w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie oraz zaproponowanie środków je minimalizujących, przyznawanych w 
następujący sposób: 0 pkt. – za brak zdefiniowania obszarów ryzyka lub gdy wskazany obszar ryzyka i 

środki go minimalizujące zostaną ocenione jako nieużyteczne, 1 pkt. – za każdy zdefiniowany, zgodny 
z celem i zakresem badania i realizacji przedmiotu zamówienia, obszar ryzyka, 1 pkt. – za podanie co 

najmniej jednego środka minimalizującego wskazany obszar ryzyka, który zostanie oceniony jako 

użyteczny. Przy ocenie Zamawiający weźmie pod uwagę pierwsze 5 wymienionych w ofercie 
obszarów ryzyka i środków je minimalizujących. Spośród nich przy ocenie brane będą pod uwagę 
tylko te obszary ryzyka i środki je minimalizujące, które odnoszą się do celu i zakresu zamówienia.  

W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt 

4. Ranking ofert złożonych przez poszczególnych Oferentów: 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) adres 

oferenta  

Kryterium „Cena brutto” – 

50%  

Kryterium „Koncepcja 

realizacji usługi” - 40%  

 

Kryterium 

„Identyfikacja ryzyka 

realizacji usługi oraz 
określenie sposobów 
ich minimalizowania”  - 

10%  

Suma 

punktów  

Liczba pkt w kryterium 

„Cena brutto” –  (max. 50 

pkt) 

Liczba pkt w kryterium  

„Koncepcja realizacji 

usługi” -  (max. 40 pkt)  

 

Liczba pkt w kryterium  

 „Identyfikacja ryzyka 

realizacji usługi oraz 
określenie sposobów 
ich minimalizowania”  -  

(max. 10 pkt) 

1 Towarzystwo Przyjaciół 
Miasta Ogrodu Komorów – 

Komorowianie 

ul. Ceglana 29  

05-806 Komorów 

NIP 5342433874 

REGON 142092420 

50,000,00 zł netto 

50 000,00 zł brutto 

 

 

50 pkt  

TAK 

 

 

 

40 pkt  

TAK 

 

 

 

10 pkt  

 

 

 

 

100 pkt 

 

5. Wybór najkorzystniejszej oferty. Do realizacji zamówienia wybrana została oferta 

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów – Komorowianie ul. Ceglana 29, 05-806 Komorów 

NIP 5342433874; REGON 142092420 za kwotę 50 000 zł brutto (50,000 zł netto), załączyło 

dokumenty potwierdzające koncepcję realizacji usługi, identyfikację ryzyka realizacji usługi oraz 
określiło sposób ich minimalizowania. Oferta uzyskała 100 pkt w ramach oceny ofert.  
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Uzasadnienie wyboru.  

Oferta spełnia podane wymagania w zapytaniu ofertowym. Cena oferty nie przekracza kwoty, jaką 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.  

6. Odrzucenie oferty. Zamawiający nie dokonał odrzucenia ofert żadnego z Oferentów. 

 

    …………………………… 

 Podpis Zamawiającego  
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