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Stalowa Wola, 17.06.2016r. 

FIRMA HANDLOWA "ANA" ANNA CISZEWSKA 

Ul. Marcelego Siedlanowskiego 2/114 

37-450 Stalowa Wola 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY 

 
 

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację usługi opracowania 

studium wykonalności prac B+R do projektu „Studium wykonalności projektu badawczego-

rozwojowego związanego z wytworzeniem prototypu innowacyjnego systemu przetwarzania danych”. 

 

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia było opracowanie studium wykonalności prac B+R, które ma na celu 

analizę wykonalności planowanego przedsięwzięcia: prac badawczo - rozwojowych pn. Opracowanie 

prototypu innowacyjnego systemu przetwarzania danych udostępnionego w formule Software-as-a-

service (SaaS). 

Studium wykonalności ma poprzez dokonanie oceny i analizy potencjału projektu wesprzeć proces 

decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne określenie jego mocnych i słabych stron oraz możliwości 

i zagrożeń z nim związanych, zasobów, jakie będą niezbędne do realizacji projektu, oraz ocenę szans 

jego powodzenia. Studium wykonalności będzie zawierać ocenę wykonalności planowanego badania 

oraz koncepcję i plan prowadzenia prac B+R. 

 

Rodzaj zamówienia: 

Usługa polegająca na opracowaniu analizy wykonalności prac B+R. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy. 

 

Informacja o złożonych ofertach: 

W prowadzonym postępowaniu ofertowym drogą elektroniczną wpłynęły 3 oferty. 

 

1. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie 

Ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów  

2. Fundacja Partnerstwa Technologicznego Technology Partners 

Ul. Pawińskiego 5A, 02-106 Warszawa 

3. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 

Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów 
 

 

W wyniku przeprowadzonej analizy treści otrzymanych ofert oraz otrzymanych załączników 

wybrana została oferta złożona przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą 

w Rzeszowie.  

 

Oferta złożona przez Fundację Partnerstwa Technologicznego Technology Partners oraz oferta 

złożona przez Politechnikę Rzeszowską zostały odrzucone. 
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UZASADNIENIE ODRZUCENIA OFERTY FUNDACJI PARTNERSTWA 

TECHNOLOGICZNEGO TECHNOLOGY PARTNERS: 
 

Oferta złożona przez Fundację Partnerstwa Technologicznego Technology Partners podlega 

odrzuceniu ponieważ nie zostały spełnione wszystkie wymagane zapytaniem ofertowym warunki 

udziału w postępowaniu ofertowym. 

 

Wykonawca przedmiotowej usługi (oferent) posiada wiedzę i doświadczenie w realizacji 

minimum jednej usługi adekwatnej do przedmiotu zamówienia. Spełnienie warunku udziału 

w postępowaniu ofertowym weryfikowane będzie na podstawie analizy treści opracowanego 

przez oferenta i dołączonego do oferty wykazu zrealizowanych usług potwierdzających 

posiadaną wiedzę i doświadczenie (wykaz powinien zawierać szczegółowe informacje na temat 

zrealizowanych usług wraz z podaniem dokładnych danych podmiotów na rzecz których 

wyszczególnione usługi były świadczone) oraz na podstawie przedłożonych kserokopii referencji 

potwierdzających zrealizowanie usług wyszczególnionych w załączonym wykazie. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość sprawdzenia prawdziwości podanych informacji. 

 

Zamawiający wymagał aby oferent zrealizował minimum 1 usługę adekwatną do przedmiotu 

zamówienia oraz dołączył kserokopie referencji potwierdzających zrealizowane usługi. Oferent 

przedstawił wykaz zrealizowanych projektów co nie potwierdza posiadania odpowiedniego 

doświadczenia w realizacji usług adekwatnych do przedmiotu zamówienia. Przedstawione przez 

Oferenta informacje w załączonym wykazie zrealizowanych projektów nie potwierdzają czy Oferent 

opracował studium/analizę wykonalności prac badawczych/badawczo-rozwojowych, które można by 

zakwalifikować jako zrealizowanie usługi adekwatnej do przedmiotu zamówienia. Realizacja 

projektów nie potwierdza zrealizowania przez Oferenta usług adekwatnych do przedmiotu 

zamówienia polegających na opracowaniu analizy/studium wykonalności prac badawczych/badawczo-

rozwojowych. Co więcej Oferent wskazał, iż realizował dotychczasowe działania w ramach 

prowadzonych projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych. Działania w ramach projektów 

dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych dotyczące np. opracowania analizy wykonalności prac B+R 

lub przeprowadzenia prac B+R zlecane są podmiotom zewnętrznym. Ponadto Oferent jako 

potwierdzenie zrealizowania usług adekwatnych do przedmiotu zamówienia powinien dołączyć 

referencje. Do przesłanego wykazu nie zostały dołączone referencje potwierdzające zrealizowane 

usługi. W związku z powyższym uznaje się, że Oferent nie spełnił ww. warunku udziału 

w postępowaniu ofertowym. 

 

Wykonawca przedmiotowej usługi (oferent) dysponuje odpowiednią kadrą naukową, 

umożliwiającą rzetelne wykonanie prac polegających na opracowaniu studium wykonalności 

prac B+R. Zamawiający będzie brał pod uwagę dysponowanie przez Wykonawcę minimum 

dwiema osobami posiadajacymi doświadczenie w realizacji prac B+R w tematyce i zakresie 

zbieżnym z przedmiotem zamówienia. Spełnienie warunku udziału w postępowaniu ofertowym 

weryfikowane będzie na podstawie weryfikacji treści opracowanego przez Oferenta 

i dołączonego do oferty wykazu osób, które będą realizowały przedmiot zamówienia (wykaz 

powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, tytuł naukowy oraz szczegółowe 

Informacje nt. doświadczenia w realizacji prac B+R w tematyce i zakresie zbieżnym 

z przedmiotem zamówienia). Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia 

prawdziwości podanych informacji. 

 

Zamawiający wymagał aby Oferent dysponował minimum dwiema osobami posiadającymi 

doświadczenie w realizacji prac B+R w tematyce i zakresie zbieżnym z przedmiotem zamówienia. 

Oferent załączył wykaz, który nie uwzględnia  wszystkich wymaganych zapytaniem ofertowym 

informacji. Oferent wskazał wyłącznie informacje dotyczące zajmowanych stanowisk wskazanych 

osób w danych przedsiębiorstwach/instytucjach  nie wskazując ich doświadczenia w realizacji prac 

B+R. W związku z powyższym należy uznać, iż warunek udziału w postępowaniu ofertowym nie 

został spełniony. 
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UZASADNIENIE ODRZUCENIA OFERTY POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ IM. 

IGNACEGO ŁUKASIEWICZA: 
 

Oferta złożona przez Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza podlega odrzuceniu 

ponieważ nie zostały spełnione wszystkie wymagane zapytaniem ofertowym warunki udziału 

w postępowaniu ofertowym. 

 

Wykonawca przedmiotowej usługi (oferent) posiada wiedzę i doświadczenie w realizacji 

minimum jednej usługi adekwatnej do przedmiotu zamówienia. Spełnienie warunku udziału 

w postępowaniu ofertowym weryfikowane będzie na podstawie analizy treści opracowanego 

przez oferenta i dołączonego do oferty wykazu zrealizowanych usług potwierdzających 

posiadaną wiedzę i doświadczenie (wykaz powinien zawierać szczegółowe informacje na temat 

zrealizowanych usług wraz z podaniem dokładnych danych podmiotów na rzecz których 

wyszczególnione usługi były świadczone) oraz na podstawie przedłożonych kserokopii referencji 

potwierdzających zrealizowanie usług wyszczególnionych w załączonym wykazie. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość sprawdzenia prawdziwości podanych informacji. 

 

Zamawiający wymagał aby Oferent zrealizował minimum 1 usługę adekwatną do przedmiotu 

zamówienia oraz dołączył kserokopie referencji potwierdzających zrealizowane usługi 

wyszczególnione w załączonym wykazie. Oferent nie załączył wykazu zrealizowanych usług 

potwierdzających posiadaną wiedzę i doświadczenie oraz referencji potwierdzających zrealizowane 

usługi. W związku z powyższym uznaje się, że Oferent nie spełnił ww. warunku udziału 

w postępowaniu ofertowym. 

 

 

 

 

 

 

  


