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INFORMACJA O WYBORZE 
NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

OFERTY  
 
 

Dotyczy: 
Wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 1/ISO-TECH/IQSELL/2021, 

którego przedmiotem było wykonanie na umowę zlecenia Wykonawcy realizującego usługi 

badawczej w ramach zespołu badawczego zamawiającego na rzecz opracowania koncepcji modelu 

organizacyjnego dla rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności, testowania prototypu oraz jego 

pilotażu i wdrożenia: (1) badawcze wypracowanie innowacyjnego modelu organizacyjnego dla rozwoju 

lokalnych rynków rolnych – diagnoza rozwiązań prawnych oraz (2) wypracowanie systemu monitoringu 

i oceny oddziaływania KŁŻ na rozwój lokalnych rynków rolnych jako podstawy rozwoju 

zrównoważonego obszarów wiejskich – aspekt środowiskowo-przestrzenny, w ramach operacji pt. 

„IQsell: innowacje organizacyjne dla rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności.” realizowanej w 

ramach działania M16 „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (operacja 

współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich) na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00039.DDD.6509.00126.2019.01. 

 

W wyniku badania i oceny ofert w postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, 

którego przedmiotem było wykonanie na umowę zlecenia Wykonawcy realizującego usługi 

badawczej w ramach zespołu badawczego zamawiającego na rzecz opracowania koncepcji modelu 

organizacyjnego dla rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności, testowania prototypu oraz jego 

pilotażu i wdrożenia: (1) badawcze wypracowanie innowacyjnego modelu organizacyjnego dla rozwoju 

lokalnych rynków rolnych – diagnoza rozwiązań prawnych oraz (2) wypracowanie systemu monitoringu 

i oceny oddziaływania KŁŻ na rozwój lokalnych rynków rolnych jako podstawy rozwoju 

zrównoważonego obszarów wiejskich – aspekt środowiskowo-przestrzenny, w ramach operacji pt. 

„IQsell: innowacje organizacyjne dla rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności.” realizowanej w 

ramach działania M16 „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (operacja 

współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich) na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00039.DDD.6509.00126.2019.01. 

 

Zamawiający zawiadamia: 

Wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy (Oferenta):  

mec. Jacek Wilk, ul. Królewska 52/5, 30-045 Kraków 

 

Uzasadnienie faktyczne:  

Zamawiający dokonał wybory najkorzystniejszej oferty wg. kryterium punktowego określonego w 

zapytaniu ofertowym. Oferta ww. Wykonawcy (oferenta) odpowiada wszystkim wymaganiom, które 

zostały określone w zapytaniu ofertowym i została ocenia jako najkorzystniejsza, tj. uzyskała najwięcej 
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punktów w oparciu o podane kryterium ceny wyboru w zapytaniu ofertowym.  
 

I. Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz punktacja przyznano ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert oraz łączna punktacja 

 
 
L.p. 

Nazwa i adres                        
wykonawcy 

Liczba punktów 
przyznanych w kryterium 

cena 

Łączna liczba punktów 
przyznanych ofercie 

1 
Mec. Jacek Wilk, ul. Królewska 
52/5, 30-045 Kraków 100 100 

2 
Mec. Maciej Ptak, ul. Księdza 
Skorupki 17, 31-519 Kraków 

83 83 

3 
Mec. Maria Majkowska, ul. Lea 
210/c/19, 30-133 Kraków 

71 71 

 
II. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty 

oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. 
 

III. O miejscu i terminie podpisania umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, zostanie poinformowany telefonicznie.  

 
 

Zatwierdzam 
 

Rafał Serafin 

 
 
 
 
 

30.06.2021 

....................................................
 ………………………………………… 

(data sporządzenia protokołu) (podpis osoby upoważnionej) 

 


