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ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE ROZSTRZYGNIĘCIA

w postępowaniu na organizację szkolenia dla Lokalnych Liderów Błękitnego Patrolu WWF
 w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18,
w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020.

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany w rozstrzygnięciu. W wyniku zmiany zostały wybrane
oferty:

W zakresie Części 1 - Zapewnienie noclegu wraz ze śniadaniami i kolacjami w dniach 26-28 stycznia
2023 r.

Brainstorm group sp. z o.o., ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP – 6342834148
Cena brutto oferty: 10 947,00 zł

W zakresie Części 2 - Zapewnienie profesjonalnej usługi prowadzenia warsztatów z zakresu
budowania strategii rozwoju w dniu 27 stycznia 2022

Brainstorm group sp. z o.o., ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP – 6342834148
Cena brutto oferty: 9 225,00 zł

Uzasadnienie zmiany rozstrzygnięcia

Wykonawca pierwotnie wybrany do realizacji części 1 zapytania wycofał się na etapie
podpisywania umowy. Wykonawca, który złożył do części 1 drugą najkorzystniejszą pod względem
wartości ofertę, nie zgadzał się na realizację jedynie części 1. Już na etapie składania oferty, wykonawca
zaznaczył wyraźnie, że jest zainteresowany realizacją zadania tylko w wypadku kiedy zostanie wybrany do
obu części zapytania. W związku z faktem, że łączna wartość części 1 i 2 w ofercie złożonej przez
rzeczonego wykonawcę była wyższa niż w przypadku łącznej wartości części 1 i 2 złożonych przez firmę
Brainstorm group sp. z o.o. oraz firma ta uzyskała więcej punktów w części 2 zapytania, Zmawiający
wybrał ofertę firmy Brainstorm group sp. z o.o.


