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dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym na „Przeprowadzenie badań ankietowych w zakresie funkcjonowania 
rynku usług komunikacji elektronicznej oraz oceny preferencji konsumentów wśród 
użytkowników indywidualnych, instytucjonalnych, dzieci w wieku 7-14 lat i ich rodziców, 
nauczycieli oraz osób dorosłych (18+) o szczególnych potrzebach wraz z opracowaniem 

wyników badań w postaci raportów” – sprawa numer BA.WZP.26.36.2021. 
 

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej ustawą Pzp, informuję, że w wyniku 
przeprowadzonego postępowania o wskazane na wstępie zamówienie publiczne jako 
najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Danae Sp. z o.o., ul. Bora-
Komorowskiego 19b, 80-377 Gdańsk. 
 
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie 
kryteriów oceny ofert. Wybrana oferta otrzymała największą ilość punktów: 100 
  
 
Zamawiający przedstawia poniżej informacje określone w art. 253 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp: 
 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub 
nazwisko oraz adres 
wykonawcy 

Punktacja 
w kryteriu
m cena 
brutto 

Punktacja 
w kryterium 
Wartość 
merytoryczna 
oferty: opis 
zakresu analiz 

Punktacja w kryterium 
Wartość merytoryczna 
oferty: - udostępnienie 
przeglądarki danych do 
samodzielnej analizy danych 
przez Zamawiającego na 
okres nie krótszy niż 2 lata 
od dnia podpisania 
protokołu odbioru 

Punktacja w kryterium 
Wartość merytoryczna 

oferty: opis sposobu 
organizacji i zarządzania 
badaniem zapewniający 
prawidłową, sprawną i 
terminową realizację 

przedmiotu zamówienia 

Łączna 
liczba 
uzyskanych 
punktów 

1 

Danae Sp. z o.o. 
ul. Bora-

Komorowskiego 19b 
80-377 Gdańsk 

60 20 10 10 100 

 
 
 

Warszawa, 28 października 2021 r. 
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Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.  
 
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
nie została odrzucona żadna oferta. 
 
W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt 1 lit a ustawy 
Pzp, umowa może zostać zawarta bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony 
prawnej. 
 

 Dyrektor Biura 

Administracji 

Dariusz Walaszczyk 
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