Znak sprawy: APP_423_NCBR178_2022
Zapytanie ofertowe dotyczyło realizacji usługi kompleksowego wykonania 2 komiksów dla dzieci i
młodzieży. Zapytanie realizowane jest w ramach realizacji zadania 10. w projekcie NCBR178
„Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i
wpływu społecznego”:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Kompleksowe wykonanie dwóch komiksów poruszających tematykę szczepień ochronnych:


1 komiks dla dzieci młodszych, w wieku ok 6-8 lat – prostsza historia, mniej tekstu, plus
elementy dodatkowe np. kolorowanki, ilość stron: 10-16



1 komiks dla dzieci starszych, w wieku ok 12-14 lat – bardziej zaawansowany, dłuższa historia,
ilość stron: 10-16

Zakres merytoryczny: promowanie wiedzy na temat szczepień ochronnych, w przekazie istotne jest
oswajanie z tematyką szczepień ukierunkowane na naukę krytycznego myślenia w kontekście
"uodparniania" na fakenewsy.

Zawiadomienie o wyborze oferty
Zamawiający – Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa informuje,
że w przedmiotowym zapytaniu dokonał wyboru oferty.
Wyłoniony Wykonawca: Studio Melon Andrzej Wyszyński
Cena oferty: 34.440,00 (słownie: trzydzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści złotych 00/100)
1. Uzasadnienie wybory oferty:
Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert:
cena 60% + doświadczenie 40%

1

2. Oferty zostały złożone przez:
Nr
oferty

Nazwa (firma albo imię i nazwisko, siedziba, albo adres zamieszkania i adres wykonawcy

1

Studio Melon Andrzej Wyszyński, Al.3 maja 14-42, 00-381 Warszawa

2

Dorota i Krzysztof Czachura z PHU Maria Dorota Czachura, ul. Warszawska 25, 32-091
Michałowice

3

C3PO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Moniuszki 8/10, 48-300 Nysa

3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktacje przyznaną ofertom w
kryterium oceny ofert i punktacja:
Nr
oferty

Liczba pkt w kryterium cena – do 100 pkt

1

100 pkt
(cena 60 pkt, doświadczenie 40 pkt)

2

92 pkt
(cena 52 pkt, doświadczenie 40 pkt)

3

0 pkt
Nie spełniono wstępnego kryterium udziału w postępowaniu określonego w pkt. IV, co
spowodowało, iż oferta nie podlega dalszej ocenie.

Niniejsze zawiadomienie zamieszcza się na stronie WUM.
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