Załącznik nr 4 b
INFORMACJE 0 WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Nazwa i adres Zamawiającego

Przedmiot zamówienia

Tryb postępowania
Nazwa (firma) lub imię i nazwisko wykonawcy,
którego ofertę wybrano

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy,
ul. Niecała 2,00-098 Warszawa
Opracowanie merytoryczne publikacji o Warszawie dla osób z niepełnosprawnościami.
•
przygotowanie 25 stron standardowego maszynopisu (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, marginesy: lewy 2,5 cm, prawy 1,5 cm),
•
sposób opisu musi być dostosowany do osób z niepełnosprawnościami w szczególności dla osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu,
•
publikacja będzie przełożona na alfabet Braille a i udostępniona jako audiobook,
•
opisy powinny być nasycone anegdotami i ciekawostkami z historii i współczesności miasta i jego mieszkańców,
•
publikacja powinna zawierać także wstęp i ciekawe zakończenie zachęcające do odwiedzenia najciekawszych, a może jeszcze nieznanych miejsc Warszawy,
•
miejsca wskazane przez Zamawiającego charakteryzujące Warszawę:
1. Wieżowce Śródmieścia Warszawy tworzące panoramę miasta i ciekawostki na ich temat.
2. Trakt Królewski - od Placu Zamkowego do Łazienek Królewskich.
3. Warszawskie Nowe Miasto jego rynek oraz herb Panny z Jednorożcem, najkrótsza ulica Warszawy i kościół sióstr sakramentek.
4.
Plac Krasińskich - wczoraj i dziś.
5. Wisła warszawska i jej dziki brzeg.
6.
Spacer po Warszawskiej Pradze.
7. Zielona Warszawa (Las Bielański, Las Kabacki, Las Bemowo, Rezerwat Przyrody Olszynka Grochowska, Rezerwat Przyrody Bagno Jacka, Rezerwat Przyrody
Las im. Jana III Sobieskiego, Rezerwat Przyrody Wyspy Zawadowskie).
8. Inne ciekawe obiekty/miejsca znajdujące się w pozostałych dzielnicach, nie wskazanych powyżej.

ZAMÓWIENIE PONIŻEJ 30 000 EURO

Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „Złota Kaczka” ul. Stanisławowska 9/42, 03-832 Warszawa.

Kierując się kryteriami oceny oferty (cena 50%, doświadczenie 10%, przygotowanie przykładowego opisu 1 miejsca wskazanego przez
Zamawiającego 40%), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu
Uzasadnienie wyboru oferty
zamówienia Stowarzyszeniu Przewodników Turystycznych „Złota Kaczka” ul. Stanisławowska 9/42, 03-832 Warszawa. Oferta jest korzystna
cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym
Nazwy (firmy) lub imię i nazwisko wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Liczba pkt w
Liczba pkt w
kryterium
Liczba pkt w kryterium
kryterium
Nr
przykładowy
opis 1
Razem
Nazwa (firma) lub imię i nazwisko wykonawcy
cena waga 1 - 50%
doświadczenie waga
oferty
miejsca
2- 10%
waga 3 - 40%
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e-mail: ¡nfo@zlotakaczka.waw.pl
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