
 
 

 

 
Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe                                                         Białystok, 02.11.2022 r. 

Ul. Pułkowa 11 

15-143 Białystok                              

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

w ramach Zapytania ofertowego Nr 25/05/02.03.03.POIR/2022 z dn. 12.09.2022 r. 

 

w przedmiocie zamówienia obejmującym organizację udziału w charakterze wystawcy  

w międzynarodowych targach NAHB IBS 2023 w ramach Polskiego Klastra Budowlanego- Krajowego Klastra 

Kluczowego w ramach projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie 

międzynarodowej- V edycja”, POIR.02.03.03-20-0001/20, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności 

B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie 

Krajowych Klastrów Kluczowych  

 

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe zawiadamia o: 

CZĘŚĆ I 

 wyborze oferty złożonej przez firmę IEC Poland Sp. z o. o., która uzyskała max. liczbę punktów  

w ramach części I przedmiotowego zapytania i która na potrzeby realizacji projektu zorganizuje udział  

w charakterze wystawcy PKB na w/w targach w zakresie zabudowy targowej. 

 

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert Wykonawcy, uzyskali następującą punktację: 

L.p. Nazwa i adres oferenta 
Termin 

złożenia oferty 

Ocena oferty zgodnie  
z kryteriami oceny 

Suma 
przyznanych 

punktów- 
max. 100 pkt. 

Cena oferty- max. wartość 
pkt.- 100pkt. 

1 

IEC Poland Sp. z o. o. 

Ul. Niegolewskich 22/1 

60-231 Poznań 

20 października 
2022 

godz. 11:37 
100,00 pkt. 100,00 pkt. 

                                                     
W ramach niniejszej części ofertę złożyła również firma GMSYNERGY Sp. z o. o., Sp. j., która jednak z uwagi 
na uchybienia formalne, w tym brak dowodów potwierdzających spełnienie wymaganej wiedzy  
i doświadczenia oraz niedostarczenie projektu stoiska oraz jego wizualizacji, które stanowić powinny 
integralną jedne z elementów oferty, została odrzucona i nie podlegała dalszej ocenie. 
 
CZĘŚĆ II                               
                  unieważnieniu postępowania w zakresie części II, zgodnie z częścią II.10 ust. 3 lit. a) niniejszego 
zapytania ofertowego. 
 
CZĘŚĆ III 

    wyborze oferty złożonej przez firmę Biuro Podróży Gosia Tour Małgorzata Robak, która uzyskała 

max. liczbę punktów w ramach części III przedmiotowego zapytania i która na potrzeby realizacji projektu 

zorganizuje udział w charakterze wystawcy PKB na w/w targach w zakresie części osobowej, w tym 

transportu, noclegów oraz ubezpieczenia osób. 

 



 
 

 

 
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert Wykonawcy, uzyskali następującą punktację: 

L.p. Nazwa i adres oferenta 
Termin 

złożenia oferty 

Ocena oferty zgodnie  
z kryteriami oceny 

Suma 
przyznanych 

punktów- 
max. 100 pkt. 

Cena oferty- max. wartość 
pkt.- 100pkt. 

1 

Biuro Podróży Gosia Tour 

Małgorzata Robak 

Ul. Chopina 6 

32/800 Brzesko  

W terminie do 
21 października 

2022 
godz. 10:00 

100,00 pkt. 100,00 pkt. 

                                                     
W ramach niniejszej części ofertę złożyła również firma GMSYNERGY Sp. z o. o., Sp. j., która jednak z uwagi 
na uchybienia formalne, w tym brak dowodów potwierdzających spełnienie wymaganej wiedzy  
i doświadczenia została odrzucona i nie podlegała dalszej ocenie. 
                                                                    

 
                                                                                       Z poważaniem 

                                                                                         Agnieszka Koleśnik 
                                                                                         z up. Zarządu Polskiego Stowarzyszenia  

                                                                                           Doradczego i Konsultingowego 


