Łódź, dnia 21 września 2020 r.
WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/PMT /2020 z dnia 11.09.2020

Nazwa i adres Zamawiającego:
Pixel Technology sp. z o.o.
Ul. Piękna 1
93-558 Łódź
NIP: 7271010965
Tryb udzielania zamówienia:
Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia
2019 r.
Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:
Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie www Zamawiającego
www.pixeltechnology.com oraz wysłane do 4 potencjalnych oferentów:
1.
2.
3.
4.

Health Policy Associates Inc: www.healthpolicyassociates.com
FDA Consultants: fdaconsultants.com
Isoplan: www.fda-510k.com
Regulatory Insight, Inc: www.reginsight.com
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Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze
wskazaniem daty wpłynięcia oferty do Zamawiającego:
Nazwa i adres oferenta
Health Policy Associates Inc
690 Canton St., Suite 302
Westwood, MA 02090, USA

Data wpływu do
Zamawiającego:
17.09.2020

Informacja o spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 2 lit. a Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r.
Zamówienie nie zostało udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym ani
osobowo ani kapitałowo.
Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
wykonawców, o ile takie warunki były stawiane:
Wyłoniony wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

przez

Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do
poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji
poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił w oparciu o następujące kryterium:
cena netto ogółem – 100%
Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryteriów merytorycznych wynosi 100 pkt.
Liczba punktów w kryterium ,,cena” zostanie przyznana zgodnie z poniższym
wzorem:
LC = CMIN/CO *100 pkt * 100%
Gdzie:
●
LC – liczba punktów za kryterium cena
●
CO – cena netto ogółem oferty
●
CMIN – najniższa cena netto ogółem oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na
zapytanie ofertowe
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Wyniki oceny ofert:
L.p

Nazwa i adres oferenta

Liczba uzyskanych punktów
w kryterium: cena

1.

Health Policy Associates Inc
690 Canton St., Suite 302
Westwood, MA 02090, USA

100,00 pkt

Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru:
Health Policy Associates Inc
690 Canton St., Suite 302
Westwood, MA 02090, USA
Powyższa oferta spełniła wszystkie formalne oraz merytoryczne wymagania
Zamawiającego
i uzyskała maksymalną liczbę punktów według wskazanego
kryterium wyboru.
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