Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Nr sprawy: ZP/06/18/DSRR

Kraków 30.04.2018r
OGŁOSZENIE O WYNIKU
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pt. „Usługa świadczona przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych
w zakresie utworzenia w porozumieniu z Zamawiającym funduszu inwestycyjnego zamkniętego
aktywów niepublicznych („FIZAN”), zarządzania, administracji i reprezentowania FIZAN
w wymaganym zakresie, z uwzględnieniem zawarcia umowy o zarządzanie częścią portfela
inwestycyjnego FIZAN z podmiotem wskazanym przez Zamawiającego”.
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą, w wyniku badania i oceny
ofert w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez
ORIGIN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Ul. Zielna 37
00-108 Warszawa
Wykonawca zaproponował wykonanie zamówienia za wynagrodzeniem w wysokości 1 160 000,00
złotych brutto (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wykonawca zadeklarował
złożenie kompletnego wniosku o wpisanie FIZAN do rejestru funduszy inwestycyjnych przez Sąd
Okręgowy w Warszawie w terminie do 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
Wybrany Wykonawca przedłożył ważną ofertę, spełniającą warunki zawarte w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, z najkorzystniejszym bilansem kryteriów.
Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu oraz punktacja przyznana ofertom
w poszczególnych kryteriach oceny ofert.
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Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy, Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia
publicznego może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy,
jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

