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  Szczawno- Zdrój, dn. 27.01.2012r. 

 

        

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

 Niniejszym na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),  Zamawiający: 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie – Zdroju 

zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn: „Przetarg 

nieograniczony na świadczenie usługi eksperta wspierającego zespół projektowy: Akcelerator 

innowacji Dolnośląski Park Technologiczny T- Park: 

1. - część I – Ekspert ds. transferu technologii; 

2. - część II – Ekspert ds. analizy i komercjalizacji innowacji”. 

Projekt „Akcelerator innowacji Dolnośląski Park Technologiczny T- Park” 

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa „Kapitał dla Innowacji”,  Działanie 3.1. 

Inicjowanie Działalności Innowacyjnej. 

A. Do dnia 16.01.2012r. do godziny 12:00 do Zamawiającego wpłynęły następujące 

oferty: 

Numer 

oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto 

Część I Część II 

 

1 

Wrocławskie Centrum Badań EIT+  SP. z o. o. 

Ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław 

Fax: 71 354 33 62 

123,00 zł/h - 

2 

        MM Marketing i Innowacje  Sp. z o. o. 

Ul. Ciołka 12/428 

01-402 Warszawa 

Fax: 22 435 37 73 

119,31 zł/h 119,31 zł/h 
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3 

IBD Conor Sp. z o. o. 

Ul. Brücknera 25-43 

51-411 Wrocław 

Fax: 71 343 68 80 

- 492,00 zł/h 

 

B. Zamawiający przyznał następującą punktację w ramach kryteriów oceny ofert: 

Numer 

oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy Punkty według kryterium „cena brutto” 

Część I Część II 

 

1 

 

Wrocławskie Centrum Badań EIT+  SP. z o. o. 

Ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław 

Fax: 71 354 33 62 

100 pkt - 

2 

        MM Marketing i Innowacje  Sp. z o. o. 

Ul. Ciołka 12/428 

01-402 Warszawa 

Fax: 22 435 37 73 

Oferta odrzucona Oferta odrzucona 

3 

IBD Conor Sp. z o. o. 

Ul. Brücknera 25-43 

51-411 Wrocław 

Fax: 71 343 68 80 

- 100 pkt 

 

C. Zamawiający dokonał wyboru ofert częściowych Wykonawców: 

- dla części I zamówienia „Ekspert ds. transferu technologii”: 

Wrocławskie Centrum Badań EIT+  SP. z o. o. 

Ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław 
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- dla części II zamówienia „Ekspert ds. analizy i komercjalizacji innowacji”: 

IBD Conor Sp. z o. o. 

Ul. Brücknera 25-43, 51-411 Wrocław 

W postępowaniu przetargowym uczestniczyło 3 Wykonawców którzy złożyli 4 oferty 

częściowe. Wybrane oferty częściowe zostały sporządzone prawidłowo, treść dokumentów 

oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Oferty w myśl przyjętych kryteriów oceny ofert otrzymały po 100 pkt i tym 

samym zostały najwyżej ocenione przez Zamawiającego.  

D. Zamawiający odrzucił oferty częściowe Wykonawcy: MM Marketing i Innowacje 

Sp. z o. o. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo  Zamówień Publicznych. Powodem 

odrzucenia ofert jest wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 

E. Zamawiający wykluczył z postępowania Wykonawcę: MM Marketing i Innowacje 

Sp. z o. o.  na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.   

Wykonawca ten nie wykazał iż spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający 

zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu jak i w SIWZ wskazał warunki udziału w postępowaniu 

niezbędne z punktu widzenia realizacji przedmiotu zamówienia, jak i kwalifikujące 

Wykonawców którzy złożyli oferty w postępowaniu do porównania i oceny złożonych ofert 

przetargowych. W szczególności w pkt 5.3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Zamawiający określił konieczne warunki w zakresie dysponowania odpowiednim 

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca 

ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien wykazać/ udowodnić, iż dysponuje lub 

będzie dysponował osobą (osobami) zdolną do wykonania zamówienia, która posiada 

właściwe kwalifikacje odpowiednio dla części zamówienia o którą ubiega się Wykonawca. 

Zamawiający zastrzegł jednocześnie, że w przypadku Wykonawcy ubiegającego się o 

udzielenie zamówienia w zakresie zarówno części I jak i w części II, należy w ofercie 

przetargowej wskazać z imienia i nazwiska osobę (osoby), która w całości spełnia wymogi na 

stanowisku eksperta do spraw transferu technologii i która będzie w całości osobiście 

wykonywała zadania wynikające z umowy o świadczenie usług doradczych w zakresie 

transferu technologii, jak również należy wskazać z imienia i nazwiska osobę, która w całości 

spełnia wymogi na stanowisku eksperta w zakresie analizy i komercjalizacji rozwiązań 

innowacyjnych, która będzie w całości osobiście wykonywała zadania wynikające z umowy o 

świadczenie usług doradczych w zakresie analizy i komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych 

przy czym ta sama osoba nie może być przez Wykonawcę wskazana, jako ekspert w zakresie 

zarówno części I jak i II (w przypadku wskazania więcej niż jednej osoby na daną część 

zamówienia- każda z tych osób samodzielnie powinna spełniać wymagania odnośnie 

pożądanych kwalifikacji)- pkt. 1.9 lit. „c” Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia. 
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W związku z faktem złożenia przez Wykonawcę oferty (ofert częściowych) na realizację 

zarówno części I jak i części II zamówienia oraz wskazaniem tylko jednej osoby jako eksperta 

dla obydwóch części, Zamawiający wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia czy osoba 

wyznaczona w ofercie Wykonawcy stanowi całość personelu Wykonawcy i będzie 

odpowiedzialna za realizację przedmiotu umowy dla dwóch części zamówienia wskazując 

jednocześnie warunek opisany w pkt 1.9 lit. „c” SIWZ. 

Kwestią która wymagała wyjaśnienia na wezwanie Zamawiającego był również fakt, iż 

Wykonawca nie przedstawił w „Wykazie osób” wypełnionym według Załącznika nr 2 do 

SIWZ informacji dotyczącej języka obcego, jakim osoby odpowiedzialne ze strony 

Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy powinny władać na poziomie biegłym (język 

angielski i/lub niemiecki). W przedmiotowym Wykazie (oraz CV eksperta) stwierdzono 

również brak dostatecznego opisania co najmniej 5 letniego doświadczenia zawodowego w 

dziedzinie rozwijania przedsiębiorczości opartej na nowych rozwiązaniach technicznych i 

technologicznych, w dziedzinie komercjalizacji produktów i usług (warunek dla części II 

zamówienia). W toku postępowania wyjaśniającego Wykonawca złożył oświadczenie o 

wycofaniu swojej oferty częściowej w zakresie Zadania nr II tj. funkcji Eksperta ds. analizy i 

komercjalizacji innowacji. Przedłożył również wyjaśnienia dotyczące osoby eksperta 

określając przy tym poziom znajomości języka angielskiego tego eksperta na poziomie 

podstawowym.  

Mając na względzie zarówno wyjaśnienia Wykonawcy jak i złożoną przez Niego ofertę 

Zamawiający stwierdził zaistnienie przesłanek wykluczenia Wykonawcy z dalszego udziału 

w postępowaniu. Jedną z ważniejszych kwalifikacji jakie winien posiadać ekspert (zarówno w 

ramach części I jak i II zamówienia) jest znajomość języka angielskiego/ i lub niemieckiego 

na poziomie biegłym. Uzasadniając powyższe, Zamawiający wskazuje na istotność faktu 

posługiwania się tymi językami obcymi w procesie preinkubacji projektu. Analiza pomysłu z 

punktu widzenia jego potencjału biznesowego wymaga rozpatrzenia szans i zagrożeń 

realizacji przedsięwzięcia w skali międzynarodowej. W celu komercjalizacji technologii i 

internacjonalizacji przedsięwzięcia badaniu poddane zostaną rynki gospodarek całego świata, 

w szczególności Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych ze względu na kreowane na tym 

obszarze innowacyjne rozwiązania technologiczne. Zadaniem eksperta będzie m.in. analiza 

konkurencji na rynkach zagranicznych. Informacje dotyczące danego obszaru badań 

publikowane są najczęściej w języku angielskim lub niemieckim.  Stąd też takie wymagania 

wobec ekspertów ze strony Zamawiającego. Podkreślenia wymaga fakt, iż wymagania te nie 

były ukierunkowane na Wykonawcę – tylko na personel Wykonawcy- osoby odpowiedzialne 

za realizację zamówienia publicznego ze strony Wykonawcy. Dlatego też bez znaczenia 

pozostaje fakt zaawansowanej znajomości języków obcych przez Zarząd Wykonawcy. 

Kontynuując uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy należy wskazać, iż czynność wycofania 

oferty przetargowej przez Wykonawcę może nastąpić tylko przed upływem terminu do 

składania ofert. Zgodnie z brzmieniem art. 84 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

Wykonawca może ingerować w treść swojej oferty lub odstąpić od uczestniczenia w 

przetargu tylko przed upływem terminu składania ofert. Po tym terminie oferta należy już do 

Zamawiającego, a Wykonawca jest w związku z tym związany z Zamawiającym danym 
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słowem (oświadczeniem) aż do upływu terminu związania ofertą. Dlatego też oświadczenie o 

wycofaniu oferty Zamawiający traktuje jako bezskuteczne.  

Mając na względzie powyższe przesłanki prawne i faktyczne Zamawiający jest zobligowany 

do wykluczenia Wykonawcy z postępowania. Tym samym ofertę wykluczonego Wykonawcy 

Zamawiający odrzuca.   

F. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo  Zamówień 

 Publicznych umowa w sprawie niniejszego zamówienia może zostać zawarta po 

 upływie terminu 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze 

 najkorzystniejszej oferty. 

G. Zamawiający jednocześnie informuje, iż wobec czynności podjętych przez 

 Zamawiającego w toku postępowania można wnieść środki ochrony prawnej 

 przewidziane  w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 

 Publicznych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

 

 


