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Podsumowanie ofert dla ogłoszenia o wszczęciu postępowania w 

usługi badawczej w projekcie badawczym: Podstawowe samowartościowanie i cechy Mrocznej triady, a 
sukces zawodowy i odczuwanie napięcia w pracy

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 25 października 2021 
prowadzonym w trybie otwartym na podstawie art. 
oraz przepisów „w sprawie trybów, zasad i form udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet 
Warszawski na usługi, dostawy oraz
294  Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 grudnia 2020 r.
Psychologii UW z dnia 01 luty 2021 r.
 
Zostały złożone 3 oferty drogą elektroniczną przed upływem terminu składania ofert.
 

Lp 

1 
Ogólnopolski Panel Badawczy ul. Podbipięty 57, 02
732 Warszawa

2 
ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o. ul. 
01

3 
SW Research sp. z o.o. ul. J. Dąbrowskiego 64 a, 02
561 Warszawa 

 
 
 
Oferta, która spełnia wszystkie wymagania przedstawione w zapytaniu o
liczbę punktów to oferta firmy: Ogólnopolski Panel

Magdalena Matera  
Stawki 5/7, 00-183 Warszawa 

zamowienia@psych.uw.edu.pl 

Podsumowanie ofert dla ogłoszenia o wszczęciu postępowania w zapytaniu otwartego na
usługi badawczej w projekcie badawczym: Podstawowe samowartościowanie i cechy Mrocznej triady, a 

sukces zawodowy i odczuwanie napięcia w pracy 

 

W.Ps-360/43/2021 

 

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

 r. o godz. 14:00 upłynął termin składania ofert w 
w trybie otwartym na podstawie art. 2ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

trybów, zasad i form udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet 
oraz roboty budowlane oraz organizowanie konkursów” Zarządzenie nr 

294  Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 grudnia 2020 r. oraz Zarządzenia nr 2
Psychologii UW z dnia 01 luty 2021 r. 

rogą elektroniczną przed upływem terminu składania ofert.

WYKONAWCA 

Ogólnopolski Panel Badawczy ul. Podbipięty 57, 02-
732 Warszawa 

ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o. ul. J.Słowackiego 12, 
01-627 Warszawa 

SW Research sp. z o.o. ul. J. Dąbrowskiego 64 a, 02-
561 Warszawa  

spełnia wszystkie wymagania przedstawione w zapytaniu otwartym i uzyskała największą 
Ogólnopolski Panel Badawczy ul. Podbipięty 57, 02-

26.10.2021 r. 

otwartego na realizację 
usługi badawczej w projekcie badawczym: Podstawowe samowartościowanie i cechy Mrocznej triady, a 

termin składania ofert w postępowaniu 
1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

trybów, zasad i form udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet 
oraz organizowanie konkursów” Zarządzenie nr 

oraz Zarządzenia nr 2 Dziekana 

rogą elektroniczną przed upływem terminu składania ofert. 

i uzyskała największą 
-732 Warszawa. 


