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Rudna Mała, 13.03.2020 r. 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 2/1.4/VIDOK 

DOTYCZĄCEGO REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH 

 

 

1. Przedmiot postępowania ofertowego 

Realizacja usług doradczych polegających na zaprojektowaniu produktów oraz identyfikacji i 

wizualizacji marki w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA VIDOK SP. Z O. O. W 

WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w 

ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza 

Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap. 

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w zapytaniu ofertowym. 

 

2. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego 

Zapytania ofertowe zostały wysłane drogą mailową do potencjalnych oferentów oraz zamieszczone 

na stronie internetowej Zamawiającego www.vidok.com oraz na portalu Baza Konkurencyjności 

pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.  

 

3. Podmioty zaproszone do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym  

Na podstawie zapytań ofertowych wysłanych na adresy e-mail podane na stronach internetowych 

poniższych oferentów w dniu 24.02.2020 r. do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym 

zaproszono (zapytania ofertowe wysłane z adresu e-mail Zamawiającego): 

a) ERGO DESIGN Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 13, 30-701 Kraków,  e-mail: biuro@ergo.design,  

b) Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o., ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa, e-mail: 

iwp@iwp.com.pl,  

c) Wytwórnia odRzeczy Wojciech Drab, Ul. Kasztanowa 11E, 43-140 Lędziny, e-mail: 

kontakt@odrzeczy.com.pl,  

d) Instytut Badań Technicznych i Transferu Innowacji Przemysłowych Sp. z o.o., ul. Powstańców 

Listopadowych 29C, 35-606 Rzeszów, e-mail: biuro@instytutprzemyslowy.pl. 

 

4. W oznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie do dnia 04.03.2020 r., do godz. 15:00 

wpłynęła jedna oferta: 

a) ERGO DESIGN Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 13, 30-701 Kraków. 

 

5. Wybór oferty 

Po przeprowadzeniu analizy przedłożonych przez Oferenta dokumentów, warunki oceny formalnej, 

która obejmuje kompletność oraz poprawność złożonych dokumentów zostały spełnione. 

Zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym tj. Cena, Ilość osób zatrudnionych przez 

Oferenta na podstawie umowy o pracę na dzień składania oferty i dedykowanych do realizacji 
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usługi i Ilość spotkań konsultacyjnych, dokonano oceny merytorycznej oferty firmy ERGO DESIGN 

Sp. z o. o. 

 

 

KRYTERIA OCENY OFERT 

 

 

WAGA 

 

ERGO DESIGN Sp. z o. o. 

Cena  60% 60,00 

Ilość osób zatrudnionych przez Oferenta na 

podstawie umowy o pracę na dzień 

składania oferty i dedykowanych do 

realizacji usługi 

20% 20,00 

Ilość spotkań konsultacyjnych 20% 20,00 

SUMA: 100% 100,00 

 

Z przeprowadzonej oceny merytorycznej wynika, iż oferta przedłożona przez firmę ERGO DESIGN 

Sp. z o. o., jest najkorzystniejsza – oferta uzyskała 100,00 punktów. 

W związku z powyższym, VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ informuje, iż 

złożona przez firmę ERGO DESIGN Sp. z o. o. oferta została wybrana do realizacji usług doradczych 

polegających na zaprojektowaniu produktów oraz identyfikacji i wizualizacji marki w ramach 

projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA VIDOK SP. Z O. O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII 

WZORNICZEJ”. 

 

 

 

Z poważaniem,  

 

Marek Szewczyk  

Wiceprezes Zarządu 

VIDOK SP. Z O. O. 

 

 

 


