
 
Łańcut, 02.08.2019 r. 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR POPW/10/1.2 
dotyczącego realizacji usług w zakresie: 

- przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej, 
- projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, 

- projektowania stron oraz aplikacji internetowych na rynek niemiecki i szwajcarski 
 

1. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 

Realizacja usługi doradztwa w zakresie przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej, 
projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron oraz aplikacji internetowych na rynek 
niemiecki i szwajcarski w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO 
INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY BESTER SKLEJKI NA 
RYNKACH ZAGRANICZNYCH” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś 
priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 INTERNACJONALIZACJA, Etap II, 
Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0070/17. 
Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w zapytaniu ofertowym. 

 

2. SPOSÓB UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Zapytania ofertowe zostały wysłane drogą mailową do potencjalnych Oferentów oraz zamieszczone 

na stronie internetowej przedsiębiorstwa Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. pod adresem www.bester-

sklejki.com oraz na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

3. PODMIOTY ZAPROSZONE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM 

Podmioty zaproszone do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym na podstawie zapytań ofertowych 

wysłanych na adresy e-mail w dniu 23.07.2019 r. (zapytania ofertowe wysłane z adresu e-mail Zamawiającego): 

- ERGO DESIGN Sp. Z o.o. ,  Przemysłowa 13, 30-701 Kraków , biuro@ergo.design 

- CODE DESIGN Sp. z o.o. Plac Grunwaldzki 8-10 , lok. 639-648, VII p. 40-950 Katowice , code@codedesign.pl 

- BRANDS ALIVE SP.J   UL. Puławska 16/9,  02-512 Warszawa  , biuro@brands-alive.pl 

 

4. PODMIOTY, KTÓRE ZŁOŻYŁY OFERTY 

W oznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie do dnia 31.07.2019 r. do godziny 09:00 wpłynęła 

następująca oferta:  

GRUPA WW SP. Z O.O. , Plac Jana Kilińskiego 2 , 35-005 Rzeszów 

 

5. WYBÓR OFERTY 

Po przeprowadzeniu analizy przedłożonych przez Oferenta dokumentów, warunki oceny formalnej, 
zostały spełnione przez złożoną ofertę. 

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego : 

A. Cena – 60 punktów 

http://www.bester-sklejki.com/
http://www.bester-sklejki.com/
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
mailto:biuro@brands-alive.pl


 
B. Ilość osób delegowanych do realizacji usługi, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 25 
punktów 

C. Ilość zaproponowanych przez Oferenta spotkań konsultacyjnych – 15 punkty 

Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru: 

Ocena = A + B + C, gdzie: 

Ad. A Kryterium - Cena zostanie ocenione wg następującego wzoru: 

A = (najniższa zaproponowana cena / cena badanej oferty) x 60 

Przy czym, jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia 

i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, 
w szczególności jest niższa o 30% od wartość zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 
ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów 
oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej 
ceny, spoczywa na Wykonawcy. 

Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności 
oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo 
sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu 
wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 60 punktów. 

Ad. B Kryterium - Ilość osób delegowanych do realizacji usługi, zatrudnionych na podstawie umowy o 
pracę zostanie ocenione wg następującego wzoru: 

• 6 lub więcej specjalistów spełniających wymagania dla kadry określone w niniejszym zapytaniu 
ofertowym i oddelegowanych do realizacji usługi – 25 punktów 

• 5 specjalistów spełniających wymagania dla kadry określone w niniejszym zapytaniu ofertowym i 
oddelegowanych do realizacji usługi – 15 punktów 

• 4 specjalistów spełniających wymagania dla kadry określone w niniejszym zapytaniu ofertowym i 
oddelegowanych do realizacji usługi – 5 punktów 

• 3 specjalistów spełniających wymagania dla kadry określone w niniejszym zapytaniu ofertowym i 
oddelegowanych do realizacji usługi – 0 punktów. 

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 25 punktów. 

Ad. C Kryterium Ilość spotkań konsultacyjnych zostanie ocenione wg następującego wzoru: 

• 5 i więcej spotkań konsultacyjnych – 15 punktów 

• 4 spotkania konsultacyjne – 10 punktów, 

• 3 spotkania konsultacyjne – 5 punktów, 



 
• 2 spotkanie konsultacyjne – 0 punktów, 

Wymagania w zakresie spotkań konsultacyjnych: 

• W spotkaniach musi każdorazowo brać udział co najmniej 2 osoby spośród zespołu 
odpowiedzialnego za realizację usługi, 

• Spotkania konsultacyjne odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego 

• Każde spotkanie trwać będzie co najmniej 120 minut 

• W spotkaniu musi uczestniczyć projekt manager 

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 15 punktów . 

Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A i Kryterium B i Kryterium C zostaną 
dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie 
oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w 
łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium A i B i C). 
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Złożona oferta uzyskała 100 punktów 

 
W związku z powyższym Przedsiębiorstwo BESTER SKLEJKI Sp. z o.o. Sp. k. informuje, iż oferta złożona 

przez GRUPA WW SP. Z O.O. , Plac Jana Kilińskiego 2 , 35-005 Rzeszów  została wybrana do realizacji 

usługi doradztwa w zakresie przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej, 

projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron oraz aplikacji internetowych na rynek 

niemiecki i szwajcarski w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO 

INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY BESTER SKLEJKI NA 

RYNKACH ZAGRANICZNYCH” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś 

priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 INTERNACJONALIZACJA, Etap II, 

Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0070/17 

 

Z poważaniem 

Bester Sklejki Sp.z o.o. Sp. K. 

 


