
 
 

 
 

 
Krosno, 04.10.2016 r. 

PANMAR Czekańska Szmyd sp. jawna  
 
Ul. Podkarpacka 16 B 
38-400 Krosno  
 
 

Do Wykonawców, 
którzy złożyli oferty dot. zapytania ofertowego  
nr 1/1.4/PO PW/2016 

 
 

Informacja o wynikach Zapytania ofertowego nr 1/1.4/POPW/2016 z dnia 23.09.2016 r. 
 

Zamawiający informuje o rozstrzygnięciu w dniu 04.10.2016 r. postępowania przetargowego na 
zadanie pn. Przeprowadzenie Audytu Wzorniczego przedsiębiorstwa Zamawiającego polegającego na 
analizie działalności Zamawiającego pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, którego wynikiem 
będzie opracowanie Strategii Wzorniczej realizowanego w ramach projektu  
pn. „Wzrost konkurencyjności Firmy  PANMAR Czekańska Szmyd sp. jawna, poprzez zwiększenie 
potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem”. 

 
Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu została wybrana oferta złożona 

przez: CREATIVE CRAFT SP. z o. o. (złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów). 
 

Zestawienie złożonych ofert 

 

Nr oferty 
Nazwa  

i adres wykonawcy 

Kryterium oceny ofert: 

 a) cena netto70% 

c) termin realizacji 30 % 

 

Liczba 

punktów  

w kryterium 

Streszczenie oceny 

1/10/2016/ 

POPW 

 

 

1. CREATIV 

CRAFT Sp. z 

o.o., ul, 

Domaniewska 

47/10, 02-672 

Warszawa 

 

a) 37 600,00 zł; 

b) 90 dni; 

 
a) 70 pkt; 

b) 30 pkt; 

100 pkt 

Wykonawca 

spełnia warunki 

udziału  

w postępowaniu, 

oferta nie podlega 

odrzuceniu  

2/10/2016/ 

POPW 

 

 

Marketing Design 

Dorota Całka, ul. 

Dembowskiego 4, 

02-784 Warszawa 

 

a)  40 070,00 zł; 

b) 90 dni; 

 

a)  65,69 pkt; 

b) 30 pkt; 

95,69 pkt 

     

 

Wykonawca 

spełnia warunki 

udziału  

w postępowaniu, 

oferta nie podlega 

odrzuceniu 



 
 

 
 

3/10/2016/ 

POPW 

 

 

FiM consulting, 

ul. Szymczaka 

5C, 01-227 

Warszawa 

 

a) 87 500,00 zł; 

b) 150 dni 
------------------ 

 

Wykonawca nie 

spełnia warunków 

udziału  

w postępowaniu, 

oferta podlega 

odrzuceniu 

4/10/2016/

POPW 

 

VISOVIA PROJECT 

sp. z o.o., ul. Siewna 

18, 31 – 231 Kraków 

 

a) 98 500,00 zł; 

b) 90 dni; 

a) 26,72 pkt; 

b) 30 pkt; 

 56,72 pkt 

Wykonawca 

spełnia warunki 

udziału  

w postępowaniu, 

oferta nie podlega 

odrzuceniu 

 

Oferta Wykonawcy który złożył ofertę nr. 3  nie spełniała wszystkich warunków udziału w postepowaniu 
/brak dokumentów wykazanych w zaproszeniu – Wykonawca podlega wykluczeniu, a złożona przez 
niego oferta podlega odrzuceniu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy; 

2. Strona internetowa; 

3. A/a 

 

 


