
 

 

 
1 | S t r o n a  

 
 

Dział Zamówień Publicznych, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. +4812 663-39-03, fax. +4812 663-09-14 

 

 

Znak sprawy 80.272.293.2016  

(Nr CRZP/UJ/293/2016) 

 

Kraków, dnia 30 września 2016 r. 

 

Do wszystkich wykonawców 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, prowadzonego na mocy postanowień 

art. 4 pkt 8a ustawy PZP oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, 

na prowadzenie badań terenowych metodą wywiadu bezpośredniego na reprezentatywnej próbie 

właścicieli gospodarstw rolnych UJ w Krakowie 

 

Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania  

 
Szanowni Państwo, 

 

 Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, iż po przeprowadzonych negocjacjach za 

najkorzystniejszą uznano ofertę Instytutu Filozofii i Socjologii Państwowej Akademii Nauk, z siedzibą 

w Warszawie, kod: 00-330, przy ul. Nowy Świat 72, oferującego wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia za cenę brutto w wysokości 785 000,76 zł oraz spełniającego wszystkie wymogi 

postawione przez zamawiającego w treści Zaproszenia do składnia ofert.  

Poniżej zestawienie ofert złożonych na realizację przedmiotu zamówienia z informacją na 

temat:  

A) cen: 

 
Nr 

oferty 
 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 
 

Cena brutto 
 

1. Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej 
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa, 

322 260,00 zł. 
Oferta odrzucona 

2. Instytut Filozofii i Socjologii Państwowej Akademii Nauk 
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa 

830 250,00 zł (pierwotnie) 
785 000,76 zł (po negocjacjach) 

3. EU-CONSULT Sp. z o.o. 
ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk 

243 540,00 zł 
Oferta odrzucona 

4. Konsorcjum firm: 
DANAE Sp.  z o.o. 
ul. Narbutta 3/2, 02-564 Warszawa (Lider Konsorcjum)  
oraz 
REALIZACJA Sp. z o.o. 
Al. KEN 93, 02-77 Warszawa (Członek konsorcjum) 

367 032,00 zł (pierwotnie) 
Po negocjacjach cena wariantowa 

w zależności od techniki: 
428 040,00 zł (PAPI) 
367 032,00 zł ((CAPI) 

 

 

B) punktacji merytorycznej: 

 
 

Kryterium oceny merytorycznej oferty 
 

Liczba punktów 
Instytut Filozofii 
i Socjologii PAN 

 

Konsorcjum firm: 
DANAE Sp. z o.o. 

i REALIZACJA 
Sp. z o.o. 

1. Wybór właściwego operatu losowania 0 - 2 2 1 

2. Opis schematu doboru osób do 
badania 

0 - 3 3 1 
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3. Opis standardów realizacji badania i 
sposobów ich zapewnienia (tzw. Rigorous 

Survey Design) 

0 - 5   

3.1. Kompletność i adekwatności listy 
czynności określających standard realizacji 
badania 

0 - 3 3 1 

3.2. Sposoby zapewniania realizacji 
poszczególnych czynności określających 
standard realizacji badania 

0 - 2 2 2 

RAZEM liczba punktów 0 - 10 10 5 

Suma pkt/10*50 0-50 50 25 

 

Równocześnie informujemy, iż: 

 oferta Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej została odrzucona, z uwagi na 

złożenie odpowiedzi na wezwanie zamawiającego po upływie wyznaczonego terminu; 

 oferta EU-CONSULT Sp. z o.o. została odrzucona, z uwagi na nie spełnienie 

postawionego w treści Zaproszenia do składania ofert warunku wiedzy i doświadczenia, 

mimo skierowanego w toku postepowania negocjacyjnego ponownego wezwania do 

wykazania jego spełnienia. 

 

Umowa z wyłonionym wykonawcą zostanie zawarta nie wcześniej niż dnia 3 października 

2016r. 

 

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym czytelnego odbioru niniejszego pisma faksem na 

numer telefonu: +4812-432-44-51 lub e-mailem na adres: monika.poniewierska@uj.edu.pl   

 

Dziękujemy Państwu za złożenie oferty i udział w przeprowadzonym postępowaniu. 

 

 

Z poważaniem 

Monika Poniewierska 
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