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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

w dniu 31 sierpnia 2020 r. 

 

 

 

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie usługi badania 

ewaluacyjnego pn. Analiza potrzeb w zakresie inwestycji i form wsparcia dla WRPO 2021+, w tym  

w zakresie możliwości wykorzystania instrumentów finansowych” 

 

Do dnia 31.08.2020 r. do godz. 9:30 złożono 1 ofertę.  

Otwarcie ofert odbyło się w siedzibie Zamawiającego w dniu 31.08.2020 r. o godz. 10:00. 

 

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 400 000,00 zł brutto  

 

 

Termin wykonania zamówienia: Zamówienie zostanie zrealizowane do dnia 30 marca 2022 roku. 

 

 

Warunki płatności: 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury. 

 

 

Zbiorcze zestawienie ofert: 

 
 

 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma)  

i adres wykonawcy 

Cena brutto 

oferty 

(waga 40%) 

Reprezentatywność badan ankietowych 

(waga 30%) 

Zatrudnienie 

dodatkowej grupy 

eksperckiej 

(waga 30%) 

Podkryterium: 

Reprezentatywność 

badań ankietowych 

na poziomie jst w 

gminach 

(waga 8%) 

Podkryterium: 

Reprezentatywność 

badań ankietowych 

na poziomie mśp 

(waga 22%) 

1 

Konsorcjum firm: 

Grupa BST Sp. z o.o. –  

Lider Konsorcjum 

EU-Consult Sp. z o.o. – 

Partner Konsorcjum 

 

Adres Wykonawcy: 

ul. Mieczyków 12 

40-748 Katowice 

 

360 000,00 zł 

Zwiększenie 

liczebności próby do 

207 jednostek 

badania (błąd 2%, 

poziom ufności 95%) 

Zwiększenie 

liczebności próby do 

2387 jednostek 

badania (błąd 2%, 

poziom ufności 95%) 

Deklaracja 

zatrudnienia 

dodatkowej grupy 

eksperckiej (co 

najmniej3 osoby) 
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Podpisy członków komisji:  

 

Przewodniczący Komisji: Marian Trojak    

Sekretarz Komisji: Paulina Kałużna     

Członek Komisji: Agnieszka Jabkowska           

Członek Komisji: Adrian Nejman           

Członek Komisji: Paweł Śliwa      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UWAGA: 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843 ze zm.), Zamawiający zamieszcza niezwłocznie informacje z otwarcia ofert  na stronie internetowej. 

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu  

w formie pisemnej wypełniony Załącznik nr 2C do SIWZ (Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej) w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 

powyższych informacji. 


