Projekt „Fabryka Innowacji” finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
Priorytet 3: Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1: Inicjowanie działalności innowacyjnej.

"Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki"

Warszawa, dnia 20 lipca 2012r.

Informacja o ilości złożonych ofert i kryteriach podanych w poszczególnych ofertach
złożonych przez Oferentów w postępowaniu dotyczącym zamówienia NZ/01/06/2012
dot. świadczenia usługi przeprowadzenia audytu projektu „Fabryka Innowacji”

Fundacja Towarzystwo Ekonomiczno-Społeczne informuje, że dokonano dodatkowej
weryfikacji złożonych ofert. Zgodnie z pkt. 2.2. Zapytania Ofertowego nr NZ/01/06/2012 z dnia 2 lipca
2012r. W dniu 12 lipca 2012r. Zamawiający wystąpił do Oferentów o przysłanie zestawienia
zrealizowanych w ostatnich 2 latach audytów projektów POIG z podaniem nazwy projektu, jego
wartości, podmiotu, który go prowadzi i daty wykonania audytu.
W wyniku weryfikacji ofert dokonano następującej selekcji:
Nr oferty

Spełnienie
warunków
formalnych

Kryterium 1 –
najniższa cena

Kryterium 2 – liczba projektów
z działania 3.1 POIG poddanych audytom
w ostatnich 2 latach przez Oferenta

Oferta nr 1

TAK

18.450,00 zł

50

Oferta nr 2

NIE

17.970,00 zł

2

Oferta nr 3

NIE

-

-



Oferta Nr 3 została wykluczona z postępowania z powodu nie spełnienia warunku z pkt. 1.3
zapytania ofertowego (oferta powinna być złożona z wykorzystaniem Formularza Ofertowego
stanowiącego zał. nr 2 do zapytania ofertowego – pod rygorem wykluczenia z postępowania).



Oferta Nr 2 nie spełnia warunku z pkt. 2.2. zapytania ofertowego: Oferent nie zrealizował
minimum pięciu usług audytów projektów z działania 3.1. POIG. Oferta ta zostaje wykluczona
z dalszego postępowania.

Spośród ofert ważnie złożonych, podlegających ocenie została wskazana Zarządowi Fundacji
TE-S oferta najkorzystniejsza, a następnie Zarząd dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Postępowanie zakończyło się złożeniem zamówienia przez Zamawiającego u Oferenta, który złożył
najkorzystniejszą ofertę.
Wszystkim Oferentom Zamawiający
i za złożenie oferty w postępowaniu.

dziękuje

za

zainteresowanie

Komisja Zakupowa.
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