
  
 

 

Protokół postępowania ofertowego nr 2/01/2017 
dotyczącego opracowania oraz sporządzenia dokumentu strategii komercjalizacji produktu  

„Mobilna aplikacja umożliwiająca sprawną obsługę wydarzeń i konferencji Meeting Application”  
na rynek Stanów Zjednoczonych 

Wrocław, dnia 20.01.2017 r.  

 
Meeting Application Sp. z o.o. 

ul. Antoniego Czechowa 25, 52-231 Wrocław 

tel.: 508 163 609, e-mail: a.czyczerski@meetingapplication.com 
KRS: 0000433314, NIP 8992738060:, REGON:021940356  

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej (VI Wydział Gospodarczy), kapitał zakładowy: 6 000 zł. 
 
W związku: 

● z realizacją projektu pn. “Opracowanie i weryfikacja strategii ekspansji mobilnej aplikacji umożliwiającej sprawna obsługę wydarzeń               
i konferencji Meeting Application na rynek Stanów Zjednoczonych” (zwany dalej Projektem) w ramach umowy nr               
GO_GLOBAL.PL(II)-0026/16 dotyczącej programu GO_GLOBAL.PL Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych          
wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm, 

spółka Meeting Application Sp. z o.o. (Zamawiający) przeprowadziła postępowanie ofertowe dotyczące opracowania            
oraz sporządzenia dokumentu strategii komercjalizacji produktu „Mobilna aplikacja umożliwiająca sprawną obsługę           
wydarzeń i konferencji Meeting Application” na rynek Stanów Zjednoczonych i informuje, że: 

1. Zapytanie ofertowe oraz wyniki rozstrzygnięcia postępowania ofertowego zostały opublikowane na stronie           
internetowej Beneficjenta: https://meetingapplication.com/announcement/. Zaproszenie do złożenia oferty       
do Zapytania ofertowego zostało także przesłane drogą elektroniczną do następujących potencjalnych           
wykonawców: 

a. INNOVA, 
ul. Na Polance 12D/5, 
51-109 Wrocław, 
E- mail: doradztwo@innovaconsulting.pl 

b. Blue Oak Advisory sp. z o.o,  
ul. Kobierzycka 20 BA,  
52-315 Wrocław,  
E- mail: info@blueoak.pl 

c. Brante Partners Sp. z o.o., 
al. Kasztanowa 3A, 
53-125 Wrocław, 
E- mail: biuro@brante.pl 

d. Polski Instytut Badań i Rozwoju Sp. z o. o. 
ul. Chmielna 2/31, 
00-020 Warszawa, 
E- mail: PIBIR@pibir.pl 

2. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła następująca oferta: 
a. Brante Partners sp. z o.o., al. Kasztanowa 3a, 53-125 Wrocław, data wpłynięcia: 17.01.2017 r. 

cena brutto oferty: 123.000,00 PLN brutto  
3. Wykonawca spełnił warunek dotyczący zakazu udzielania zamówień podmiotom powiązanym. 
4. Wykonawca spełnił obligatoryjne kryteria udziału w postępowaniu, czyli: 

a. posiada udokumentowanego doświadczenia w przygotowywaniu strategii komercjalizacji dla        
produktów informatycznych dla co najmniej 10 spółek typu start-up (potwierdzone referencjami), 

b. posiada jako stałego członka zespołu (członek zarządu lub pracownik na umowę o pracę), od co               
najmniej 3 pełnych miesięcy, osobę biegle posługującą się językiem angielskim, 

c. posiada jako stałego członka zespołu (członek zarządu lub pracownik na umowę o pracę), od co               
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najmniej 3 pełnych miesięcy, osobę posiadającą certyfikat CFA, 
d. posiada udokumentowanego doświadczenie w świadczeniu usług doradczych dla beneficjentów         

programu GO_GLOBAL (potwierdzone referencją), 
e. dysponuje osobą posiadającą doświadczenie w komercjalizacji produktów informatycznych w         

Stanach Zjednoczonych. 
5. Całkowita punktacja oferty (CP) wyliczona została według następującego wzoru: 

CP = CBmin/CBof * 100 
gdzie: 
CBmin – najniższa zaproponowana cena brutto wśród wszystkich złożonych ofert 
CBof – cena brutto zaproponowana przez danego oferenta 
 

6. Poszczególnym Wykonawcom przyznano następującą punktację:  

Lp. Nazwa oferenta CBof CBmin/CBof * 100 CP 
1 Brante Partners Sp. z o.o. 123.000,00 

PLN 
 123000

123000 00× 1  100 

 
7. Zgodnie z informacją podaną w pkt. Kryteria oceny ofert wraz z wagami punktowymi/procentowymi oraz              

punktacją Zapytania ofertowego, Zamawiający wybrał wykonawcę Brante Partners Sp. z o.o., któremu            
przyznano największą liczbę punktów. 
 
Uzasadnienie wyboru:  
Wybrany wykonawca Brante Partners Sp. z o.o. spełnił nie tylko kryteria formalne przystąpienia do              
postępowania ale również zdobył największą liczbę punktów zgodnie z kryterium zawartym w zapytaniu             
ofertowym, tj. cena brutto - 100 %. 

 
 

………………………………………………………………………….. 
data sporządzenia protokołu i podpis Zamawiającego 
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