
 

PROTOKÓŁ Z ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/05/SSOM/2021 

I. Nazwa i adres Dotacjobiorcy:  

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin 

Nazwa zamówienia: Usługa przeprowadzenia monitoringu oraz badania ewaluacyjnego i 

opracowania dokumentu pn. „Ewaluacja Strategii Rozwoju Szczecińskiego Obszaru 

Metropolitalnego sposobem na skuteczne podnoszenie jakości usług publicznych”. 

II. Wartość szacunkowa zamówienia (bez podatku od towarów i usług): 

35 500 zł 

III. Publikacja zapytania ofertowego. 

1) Data: 5.05.2021r. 

2) Adres strony internetowej: som.szczecin.pl  

3) Termin składania ofert: 13.05.2021r. g. 10:00 

 

IV. Wykaz złożonych ofert. 

L.p. Nazwa i adres wykonawcy 
Data złożenia 

oferty 

Warunki 

udziału w 

procedurze 

Zgodność oferty 

z zapytaniem 

ofertowym 

1. 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw 

Gospodarczych Delta Partner 

Ul. Zamkowa 3a/1 43-400 Cieszyn 

11 maja 2021 r. 
nie spełnia 

- 

2. 

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku SP. z 

o.o. 

Ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno 

13 maja 2021 r.  
spełnia 

Tak 

3. 

Konsorcjum firm: 
Lider konsorcjum: 
Infondo Sp. z o.o. 
ul. Zegrzyńska 81A/102, 05-119 Legionowo 
Członek konsorcjum: 
Infondo Pracownia Badawcza Sp. z o.o. 
ul. Zegrzyńska 81A/102, 05-119 Legionowo 

13 maja 2021 r. 
spełnia 

Tak 

4. 

Konsorcjum firm: 
Utila sp. z o.o. (Pełnomocnik konsorcjum)  
ul. Targowa 42/20, 03-733 Warszawa 
EU-Consult sp. z o. o. (Członek konsorcjum)  
ul. Toruńska 18C, lokal D , 80-747 Gdańsk 

13 maja 2021 r. 
spełnia 

Tak 

 

Oferta nr 1 Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner została złożona 
niekompletna, w związku z tym nie podlegała ocenie przez Komisję Oceniającą. 
 



 

V. Ocena złożonych ofert. 

L.p. Nazwa i adres wykonawcy 
Liczba punktów w kryterium wraz z 

uzasadnieniem1 
Łączna liczba 

punktów 

1. 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw 

Gospodarczych Delta Partner 

Ul. Zamkowa 3a/1 43-400 Cieszyn 

- 
- 

2. 

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku 

SP. z o.o. 

Ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno 

Cena (wg algorytmu) 70 
 
Doświadczenie 25, w tym: 
1. badanie ewaluacyjne dotyczące dokumentu o 

charakterze strategicznym obszarów funkcjonalnych 

miast, którego członek Zespołu badawczego był 

autorem lub współautorem Koncepcji realizacji 

badania i Raportu końcowego – 5 

2. badanie ewaluacyjne dotyczące dokumentu o 

charakterze strategicznym dla województwa, którego 

członek Zespołu badawczego był autorem lub 

współautorem Koncepcji realizacji badania i Raportu 

końcowego – 10 

3. badanie ewaluacyjne dotyczące dokumentu o 

charakterze strategicznym dla jst i/lub 

związków/porozumień/stowarzyszeń jst (liczba 

mieszkańców jst lub 

związków/porozumień/stowarzyszeń jst wynosi co 

najmniej 50 tysięcy), którego członek Zespołu 

badawczego był autorem lub współautorem Koncepcji 

realizacji badania i Raportu końcowego – 10  

95 

3. 

Konsorcjum firm: 

Lider konsorcjum: 

Infondo Sp. z o.o. 

ul. Zegrzyńska 81A/102, 05-119 

Legionowo 

Członek konsorcjum: 

Infondo Pracownia Badawcza Sp. z o.o. 

ul. Zegrzyńska 81A/102, 05-119 

Legionowo 

Cena (wg algorytmu)  62,23 
 
Doświadczenie 30, w tym:  
1. badanie ewaluacyjne dotyczące dokumentu o 

charakterze strategicznym obszarów funkcjonalnych 

miast, którego członek Zespołu badawczego był 

autorem lub współautorem Koncepcji realizacji 

badania i Raportu końcowego – 10 

2. badanie ewaluacyjne dotyczące dokumentu o 

charakterze strategicznym dla województwa, którego 

członek Zespołu badawczego był autorem lub 

współautorem Koncepcji realizacji badania i Raportu 

końcowego – 10  

3. badanie ewaluacyjne dotyczące dokumentu o 

charakterze strategicznym dla jst i/lub 

związków/porozumień/stowarzyszeń jst (liczba 

mieszkańców jst lub 

związków/porozumień/stowarzyszeń jst wynosi co 

najmniej 50 tysięcy), którego członek Zespołu 

badawczego był autorem lub współautorem Koncepcji 

realizacji badania i Raportu końcowego – 10  

92,23 

                                                           
1 Należy wpisać nazwę kryterium i uzasadnienie liczby przyznanych punktów dla każdego kryterium (z 

wyjątkiem kryterium ceny). W przypadku więcej niż jednego kryterium należy dodać kolumnę/kolumny. 

 



 

4. 

Konsorcjum firm: 
Utila sp. z o.o. (Pełnomocnik 
konsorcjum)  
ul. Targowa 42/20, 03-733 Warszawa 
EU-Consult sp. z o. o. (Członek 
konsorcjum)  
ul. Toruńska 18C, lokal D , 80-747 

Gdańsk 

Cena (wg algorytmu): 48,92 
 
Doświadczenie 20, w tym: 
1. badanie ewaluacyjne dotyczące dokumentu o 

charakterze strategicznym obszarów funkcjonalnych 

miast, którego członek Zespołu badawczego był 

autorem lub współautorem Koncepcji realizacji 

badania i Raportu końcowego – 0 

2. badanie ewaluacyjne dotyczące dokumentu o 

charakterze strategicznym dla województwa, którego 

członek Zespołu badawczego był autorem lub 

współautorem Koncepcji realizacji badania i Raportu 

końcowego – 10 

3. badanie ewaluacyjne dotyczące dokumentu o 

charakterze strategicznym dla jst i/lub 

związków/porozumień/stowarzyszeń jst (liczba 

mieszkańców jst lub 

związków/porozumień/stowarzyszeń jst wynosi co 

najmniej 50 tysięcy), którego członek Zespołu 

badawczego był autorem lub współautorem Koncepcji 

realizacji badania i Raportu końcowego – 10  

68,92 

 

VI. Wybór oferty.  

Nazwa Oferenta: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku SP. z o.o. 

Adres: Ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno 

 

VII. Uzasadnienie wyboru: Wykonawca numer 2 spełnił wszystkie warunki formalne i zaproponował 

najkorzystniejszą ofertę   

 

VIII. Imiona i nazwiska osób, wykonujących w imieniu dotacjobiorcy czynności związane z udzieleniem 

zamówienia: 

1) Damian Róż 

2) Magdalena Maik 

3) Zbigniew Kubik 

4) Ewa Pawlak 

5) Natalia Tkacz 

 

 

19-05-2021  Zastępca Dyrektora Biura  

  Magdalena Maik 

...................................................    ........................................................... 
(data sporządzenia protokołu)         (podpis osoby upoważnionej 

 


