
Warszawa, 29 marca 2017 r.  

 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Agencja Projektów Biznesowych BeCorp Sp. z o. o. 

ul. Nowogrodzka 40/40 

00-691 Warszawa 

NIP: 7010474772 

REGON: 36113383300000 

KRS: 0000550177  

informujemy, iż postępowanie ofertowe opublikowane  (na stronie PARP, na stronie Zamawiającego 

oraz wysłane do 3 IOB) w dniu 21.03.2017r. dotyczące realizacji zamówienia:  

1. usług doradczych w zakresie innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 94 rozporządzenia KE nr 

651/2014 oznaczających doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, 

nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, 

korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone. 

2. usług doradczych w zakresie innowacji, o których mowa w pkt 1 oraz usług wsparcia 

innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 95 rozporządzenia KE nr 651/2014 oznaczających 

udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, 

laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej 

efektywnych produktów, procesów i usług  

w ramach Działanie 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.1 

Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP zostało zakończone w dniu 28.03.2017r. 

 

W odpowiedzi na opublikowane zapytanie ofertowe (na stronie PARP, na stronie Zamawiającego oraz 

wysłane  do 3 IOB) do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta spółki:  

Ellipsis Sp. z o.o., ul. Józefa Bema 89, 01-233 Warszawa 

KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116 na kwotę 369 000,00 zł netto. 

Kryteria wyboru oferty: 

1. Cena:  0 -80 pkt. 

2. Wartość zrealizowanych w ostatnim roku obrachunkowym (2016) usług proinnowacyjnych: 0 -10 

pkt. 

3. Doświadczenie w realizacji projektów tworzenia analiz, koncepcji, specyfikacji innowacyjnych usług 

on-line w ramach systemów IT on-line tj. portali internetowych i wprowadzaniu na rynek nowych 

marek w ramach ww. portali (dotyczy rozwiązań innowacyjnych powstałych w wyniku projektów 

dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej) w latach 2010-2016: 0 -5 pkt. 

4. Czas dostarczenia rezultatów usług: 0-5 pkt. 



 

Oferta firmy Ellipsis Sp. z o.o.:  

1. Cena:  80 pkt. 

2. Wartość zrealizowanych w ostatnim roku obrachunkowym (2016) usług proinnowacyjnych: 10 pkt. 

3. Doświadczenie w realizacji projektów tworzenia analiz, koncepcji, specyfikacji innowacyjnych usług 

on-line w ramach systemów IT on-line tj. portali internetowych i wprowadzaniu na rynek nowych 

marek w ramach ww. portali (dotyczy rozwiązań innowacyjnych powstałych w wyniku projektów 

dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej) w latach 2010-2016: 5 pkt. 

4. Czas dostarczenia rezultatów usług: 5 pkt. 

Razem: 100 pkt 

 

 

W drodze postępowania ofertowego tylko jedna firma przesłała ofertę, w związku z tym została ona 

wybrana. 

 

 

Warszawa, 29.03.2017 

 

Michał Pietrewicz 

Prezes Zarządu 


