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Warszawa, dn. 10.09.2020 r.

BDG.WZP.261.13.2020/MK

Dot. postępowania: 16/RAPORTY I OPRACOWANIA/PN/20

Na podstawie 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje o wyniku 
oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie raportów oraz 
sporządzenie opracowań tematycznych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców w zakresie zadań 
częściowych nr 1, 3, 5 oraz 7.

I. Wybór najkorzystniejszej oferty:

1. Zadanie częściowe nr 1 – Opracowanie raportu tematycznego pt. „Sytuacja kobiet 
w wybranych krajach afrykańskich" oraz przeprowadzenie jednodniowego szkolenia dla 
pracowników Zamawiającego.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę:

Patrycja Kozieł ul. Makowa 1 05-090 Raszyn Rybie

oferującego wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:
- łączna wartość oferty: 8 600,00 zł brutto,
- termin opracowania raportu tematycznego: 40 dni.

Uzasadnienie wyboru:
Oferta uznana za najkorzystniejszą jest jedyną ofertą złożoną w zadaniu częściowym nr 1, spełnia 
wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie podlega odrzuceniu i w kryterium oceny ofert 
otrzymała następującą ilość punktów:

Numer 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy

Ilość punktów w 
kryterium „Łączna 

cena oferty 
brutto”

Ilość punktów w 
kryterium „Termin 

opracowania 
raportu 

tematycznego”

Łączna liczba 
punktów

3 Patrycja Kozieł
ul. Makowa 1 05-090 Raszyn Rybie 60,00 40,00 100,00
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2. Zadanie częściowe nr 3 – Opracowanie raportu tematycznego pt. „Wymiar sprawiedliwości 
w Federacji Rosyjskiej” oraz przeprowadzenie jednodniowego szkolenia dla pracowników 
Zamawiającego.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 5 złożoną przez Wykonawcę:

Jadwiga Rogoża ul. Sady Żoliborskie 9 m. 27 01-772 Warszawa

oferującego wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:
- łączna wartość oferty: 10 200,00 zł brutto,
- termin opracowania raportu tematycznego: 50 dni.

Uzasadnienie wyboru:
Oferta uznana za najkorzystniejszą jest jedyną ofertą złożoną w zadaniu częściowym nr 3, 
spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie podlega odrzuceniu i w kryterium oceny 
ofert otrzymała następującą ilość punktów:

Numer 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy

Ilość punktów w 
kryterium „Łączna 
cena oferty brutto”

Ilość punktów w 
kryterium „Termin 

opracowania 
raportu 

tematycznego”

Łączna liczba 
punktów

5
Jadwiga Rogoża

Ul. Sady Żoliborskie 9 m. 27 
01-772 Warszawa

60,00 20,00 80,00

3. Zadanie częściowe nr 5 – Sporządzenie 15 krótkich opracowań tematycznych dotyczących 
krajów Azji Południowej i Południowo Wschodniej.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

Sylwia Gil ul. Zielarska 15b 84-230 Rumia

oferującego wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:
- łączna wartość oferty: 12 000,00 zł brutto,
- termin realizacji: 40 dni.

Uzasadnienie wyboru:
Oferta uznana za najkorzystniejszą jest jedyną ofertą złożoną w zadaniu częściowym nr 5, 
spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie podlega odrzuceniu i w kryterium oceny 
ofert otrzymała następującą ilość punktów:

Numer 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy

Ilość punktów w 
kryterium „Łączna 
cena oferty brutto”

Ilość punktów w 
kryterium „Termin 

realizacji”

Łączna liczba 
punktów

2 Sylwia Gil
Ul. Zielarska 15b 84-230 Rumia 60,00 40,00 100,00

4. Zadanie częściowe nr 7 – Sporządzenie 24 opracowań tematycznych dotyczących krajów 
Afryki.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4 złożoną przez Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o realizację zamówienia:

Patrycja Kozieł ul. Makowa 1 05-090 Raszyn Rybie
Patryk Zając ul. Licealna 80 04-424 Warszawa

oferujących wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:
- łączna wartość oferty: 25 200,00 zł brutto,
- termin realizacji: 50 dni.
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Uzasadnienie wyboru:
Oferta uznana za najkorzystniejszą jest jedyną ofertą złożoną w zadaniu częściowym nr 7, 
spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie podlega odrzuceniu i w kryterium oceny 
ofert otrzymała następującą ilość punktów:

Numer 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy

Ilość punktów w 
kryterium „Łączna 
cena oferty brutto”

Ilość punktów w 
kryterium „Termin 

realizacji”

Łączna liczba 
punktów

4

Patrycja Kozieł ul. Makowa 1 05-090 
Raszyn Rybie

Patryk Zając ul. Licealna 80 04-424 
Warszawa

60,00 20,00 80,00

II. Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem:

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

III. Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem:

Nie odrzucono żadnej oferty.

jeżeli w niniejszej korespondencji podała Pani/Pan swoje dane osobowe to szczegółowe informacje dotyczące ich 
przetwarzania dostępne są na stronie administratora danych: www.udsc.gov.pl/rodo

if you provided your personal data in this correspondence, detailed information on their processing is available on the found on 
the personal data administrator's website: www.udsc.gov.pl/rodo

http://www.udsc.gov.pl/rodo
http://www.udsc.gov.pl/rodo
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