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Bojano, dn. 9 maja 2018 r. 
 
 
Dotyczy: zapytania ofertowego 2/ZP/U/03/18 usługę organizacji transportu i ubezpieczenia eksponatów 

na targi ICFF 2018 w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki, w ramach projektu 
“Rozszerzenie działalności eksportowej firmy MOKA DESIGN Monika Błaszkowska poprzez 
sprzedaż designerskich mebli z serii MIGALOO HOME, z innowacyjnego materiału w postaci 
kompozytu epoksydowego oraz naturalnego korka, na rynek Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich” 

 
  

PROTOKÓŁ WYBORU  
najkorzystniejszej oferty 

 
 
W imieniu Zamawiającego, tj. MOKA DESIGN Monika Błaszkowska, informuję, że w postępowaniu 
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr 2/ZP/U/03/18, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę 
firmy: 
 
Dane firmy: 
EXPOSED Sp. z o.o. 
ul. Prądzyńskiego  12/14,  
01-222 Warszawa  
Oferta otrzymała łącznie 80 punktów w następujących kryteriach oceny ofert: 

− Cena: 18 488,50 PLN - 65 punktów 
− Termin płatności – 14 dni- 15 punktów 

Data wpłynięcia oferty:    25.04.2018       
Podmiot nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym: Tak 
Podmiot spełnia warunku udziału w postępowaniu: Tak 
Miejsce publikacji zapytania: Zapytanie zostało opublikowane w bazie konkurencyjności 
(https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/) oraz na stronie zamawiającego 
http://mokadesign.com.pl/ .  
 
 

Uzasadnienie wyboru: 
Oferta EXPOSED Sp. z o.o. ul. Prądzyńskiego  12/14, 01-222 Warszawa spełnia wymagania podane w 
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, mieści się w środkach jakie Zamawiający może 
przeznaczyć na realizację zadania oraz uzyskała najwyższą ilość punktów. 
 
 
 
 
 
 

EXPOSED SP. Z O. O. 
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Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:  
 
 

1)  kryterium „Cena” (PP): 
 

a) znaczenie kryterium – 65 pkt;  
b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Cena”:  

 
− oferta z najniższą ceną brutto, spełniająca wymagania zapytania ofertowego, 

otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium „Cena” (65 pkt),  
− ocena punktowa pozostałych ofert zostanie dokonana wg wzoru: PP= Cn/Co *65 

 
gdzie: 

 
Cn – najniższa cena brutto oferty spośród złożonych ofert podlegających 

ocenie  
Co – cena brutto ocenianej oferty 
65  – znaczenie kryterium „Cena” 

 
2) kryterium “Termin płatności” (Pc) 

 
a) znaczenie kryterium - 35 pkt;  
b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Termin płatności”:  

 
− Faktura wystawiona po zrealizowanym wyjeździe z terminem płatności 14 dni – 15 pkt.  
− Faktura wystawiona po zrealizowanym wyjeździe z terminem płatności 30 dni – 25 pkt.  
− Faktura wystawiona po zrealizowanym wyjeździe z terminem płatności 60 dni – 35 pkt.  

 
 
 
 
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów (Pp +  
Pc). 
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W postępowaniu zostały złożone następujące oferty: 
 

 
 
 
Dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu 

 

Lp. 
Nazwa podmiotu składającego 

ofertę 
Data wpłynięcia 

oferty 

Podmiot 
powiązany 

osobowo ani 
kapitałowo z 

Zamawiającym 

Zgodność oferty 
z zapytaniem 
ofertowym 

Cena brutto  
Ilość puktów 

kryterium 
“Cena” (Pp) 

Termin 
Płatności 

Ilość punktów 
“Czas realizacji” 

(Pc) 

Łączna ilość 
punktów 
(Pp+Pc) 

1. EXPOSED SP. Z O. O. 
ul. Prądzyńskiego  12/14, 
01-222 Warszawa 

   25.04.2018 NIE TAK 18 488,50 65,00 14 dni  15,00 80,00 

2. Hansa-Messe Speed Sp. z 
o.o., ul. Marcelińska 92, 
lok. 324, 60-324 Poznań 

   25.04.2018 NIE TAK 33 220,00 36,17 14 dni 15,00 48,17 

   

 


