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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

wg rozdzielnika 

 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
 
Zamawiający – Gmina Miejska Przemyśl – na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej 

dalej ustawą Pzp, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Wybór Operatora Przemyskiego 

Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji.  

 

1. Do realizacji przedmiotowego zamówienia, jako najkorzystniejsze wybrano ZETO-RZESZÓW 

Sp. z o.o. al. Rejtana 55, 35-326 Rzeszów. 

 

Zestawienie złożonych ofert oraz punkty przyznane w poszczególnych kryteriach oceny ofert: 

Nr 
oferty 

Firma(nazwa) lub 
nazwisko 

oraz adres 
Wykonawcy 

Punktacja 
w kryterium 

cena  
(60%) 

Punktacja 
w kryterium  

wykształcenie 
wyższe 

informatyczne 
informatyka 

(10%) 

Punktacja 
w kryterium  

wykształcenie 
wyższe osoby 
prowadzącej 

sprawy  
finansowo-
księgowe 

(5%) 

Punktacja 
w kryterium 
uprawnienia 

radcy 
prawnego u 

prawnika 
(5%) 

 
Punktacja 

w kryterium 
świadczenie 

usług 
informacyjnych 

(20%) 

Łączna ilość 
przyznanych 

punktów 

1. 

TECHUP Sp. z 
o.o. ul. Stanisława 
Moniuszki 11, 35-
015 Rzeszów 
Zamawiający na 
podst. art. 89 
ust. 1 pkt 7b 
ustawy Pzp – 
odrzucił Ofertę 
nr 1  

- - - - - - 

2. 

ZETO-RZESZÓW 
Sp. z o.o.  
al. Rejtana 55,  
35-326 Rzeszów 

476.610,00 zł 
60 pkt 

10 pkt 5 pkt 5 pkt 20 pkt 100 pkt 

 
2. UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Zamawiający działając na podstawie art. 24aa ustawy Pzp (co zostało przewidziane w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ), najpierw dokonał oceny złożonych ofert, 
a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
Uzasadnienie faktyczne: 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu ustanowił kryteria oceny ofert tj.: 
1) cena „C” – 60 % 

Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów 

przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem: 



 
 

2 

cena oferty najtańszej 

C = ------------------------------- × 100 × 60% 

cena oferty badanej 

gdzie: 

C – liczba  punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium cena; 

2) wykształcenie wyższe informatyczne informatyka (I) – 10% 

3) wykształcenie wyższe osoby prowadzącej sprawy finansowo-księgowe (K) – 5% 

4) uprawnienia radcy prawnego u prawnika (P) – 5% 

5) świadczenie usług informacyjnych (U) – 20% 

− świadczenie usług informacyjnych 2 godziny tygodniowo  – 0% 

− świadczenie usług informacyjnych 3 godziny tygodniowo  – 5% 

− świadczenie usług informacyjnych 4 godziny tygodniowo   – 10% 

− świadczenie usług informacyjnych 5 i więcej godziny tygodniowo – 20% 

W niniejszym postępowaniu 1 punkt równy jest 1%. 
Za najkorzystniejszą została uznana oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów stanowiącą 
sumę punktów przyznanych w ramach powyższych kryteriów obliczoną wg wzoru: 
Punkty suma = P(C) + P(I) + P(K) + P(P) + P(U). 
Uzasadnienie prawne: 
Art. 91 ust. 1 ustawy Pzp – Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów 
oceny ofert określonych w SIWZ. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:  
1) Strona internetowa www.przemysl.pl 
2) TECHUP Sp. z o.o. ul. Stanisława Moniuszki 11, 35-015 Rzeszów 
3) ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. al. Rejtana 55, 35-326 Rzeszów 
4) a/a  

Do wiadomości:  
Wydział Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych 

 

uzytkownik
Z UPOWAŻNIENIA PREZYDENTA MIASTA
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