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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
w dniu 12 czerwca 2018 r.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 11/18/US) na usługę organizacji i realizacji
spotkań

konsultacyjnych

inżynierów-konsultantów

NCBR

w

firmach

MŚP

o

potencjale

B+R

(w ramach Projektu „Beneficjent”)”.
W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społeczne
do dnia 12 czerwca 2018 r. do godz. 13:00 złożono 4 oferty.
Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 12 czerwca 2018 r., godz. 13:30. Bezpośrednio przed otwarciem ofert
Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia, tj.: brutto 950 000,34 zł.
Podczas otwarcia ofert odczytano informacje wymagane art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
Sprawdzono czy Wykonawcy zaakceptowali wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia oraz
warunki płatności.
Odczytano także wymagania Zamawiającego dotyczące terminu realizacji oraz warunków płatności, tj.:
1. Termin wykonania zamówienia – od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do dnia 31
grudnia 2018 r. lub do wykorzystania środków finansowych, z możliwością przedłużenia o kolejne 3 miesiące
w przypadku niewykorzystania całej kwoty z umowy.
2. Strony zgodnie postanawiają, że należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie w następujących
częściach: - po przygotowaniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego narzędzi on-line
i wydrukowaniu materiałów informacyjno-promocyjnych;
- po zorganizowaniu i skoordynowaniu przez Wykonawcę procesu rekrutacji inżynierów – konsultantów;
- po zorganizowaniu jednego jednodniowego spotkania monitoringowo – szkoleniowego;
- po zakończeniu każdego pełnego miesiąca kalendarzowego realizacji Przedmiotu Umowy za realizację
usługi organizacji i koordynacji Spotkań konsultacyjnych. Należne Wykonawcy wynagrodzenie, o którym
mowa w zdaniu poprzedzającym, obliczone zostanie jako iloraz wynagrodzenia z tytułu realizacji usługi
organizacji i koordynacji spotkań konsultacyjnych w pełnym rzeczowym zakresie ujętym w SOPZ, nie
zawierającym elementów wycenionych oddzielne, i liczby pełnych miesięcy kalendarzowych realizacji
Przedmiotu Umowy. Cenę będącą podstawą do obliczenia rzeczywistego wynagrodzenia przysługującego
Wykonawcy za usługę organizacji i koordynacji spotkań w pełnym rzeczowym zakresie ujętym w SOPZ,

nie zawierającym elementów wycenionych oddzielne określa Oferta;
- po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego realizacji spotkań konsultacyjnych przez inżynierów –
konsultantów w transzach miesięcznych, na podstawie liczby faktycznie zorganizowanych Spotkań. Cenę
jednostkową będącą podstawą do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy określa Oferta. Wykonawca
gwarantuje niezmienność cen jednostkowych przez cały okres obowiązywania Umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania usług, objętych
Przedmiotem Umowy, w protokole odbioru, o którym mowa w § 4 Umowy, na podstawie prawidłowo
wystawionej i doręczonej faktury VAT, w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia jej doręczenia,
przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
Za dzień zapłaty uważa się dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiającego.

Numer
oferty

1.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa
Wykonawca w formularzu oferty zaakceptował termin realizacji zamówienia oraz warunki płatności
określone w Ogłoszeniu.
Cena oferty brutto 997.000,00 zł
w tym
Cena brutto za usługę organizacji i koordynacji spotkań w pełnym rzeczowym zakresie ujętym w
ogłoszeniu, nie zawierającym elementów wycenionych oddzielnie 200.000,00 zł
Cena brutto za przygotowanie narzędzia on-line oraz przygotowanie i wydruk materiałów
informacyjno-promocyjnych 452.000,00 zł
Cena brutto za wydruk jednego zestawu (kompletu) materiałów informacyjno-promocyjnych 5,00 zł
Cena brutto za organizację i koordynację procesu rekrutacji inżynierów-konsultantów 25.000,00 zł
Cena brutto za zorganizowanie jednego jednodniowego spotkania monitoringowo-szkoleniowego ,
realizowanego w trakcie trwania projektu 5.000,00 zł
Cena brutto za organizację i realizację 450 (czterystu pięćdziesięciu) spotkań konsultacyjnych
uwzględniająca wynagrodzenie dla inżynierów konsultantów na poziomie min. 600 zł brutto za jedno
spotkanie, oraz koszty związane z dojazdami i noclegami na spotkania 315.000,00 zł
Cena brutto za organizację i realizację jednego spotkania konsultacyjnego 700,00 zł

2.

3.

Bergman Engineering Sp. z o. o.
ul. L. Petrażyckiego 57
52-434 Wrocław
Wykonawca w formularzu oferty zaakceptował termin realizacji zamówienia oraz warunki płatności
określone w Ogłoszeniu.
Cena oferty brutto 1.571.381,17 zł
w tym
Cena brutto za usługę organizacji i koordynacji spotkań w pełnym rzeczowym zakresie ujętym w
ogłoszeniu, nie zawierającym elementów wycenionych oddzielnie 373.904,00 zł
Cena brutto za przygotowanie narzędzia on-line oraz przygotowanie i wydruk materiałów
informacyjno-promocyjnych 291.492,00 zł
Cena brutto za wydruk jednego zestawu (kompletu) materiałów informacyjno-promocyjnych 35,50 zł
Cena brutto za organizację i koordynację procesu rekrutacji inżynierów-konsultantów 135.116,00 zł
Cena brutto za zorganizowanie jednego jednodniowego spotkania monitoringowo-szkoleniowego ,
realizowanego w trakcie trwania projektu 22.686,00 zł
Cena brutto za organizację i realizację 450 (czterystu pięćdziesięciu) spotkań konsultacyjnych
uwzględniająca wynagrodzenie dla inżynierów konsultantów na poziomie min. 600 zł brutto za jedno
spotkanie, oraz koszty związane z dojazdami i noclegami na spotkania 748.183,17 zł
Cena brutto za organizację i realizację jednego spotkania konsultacyjnego 1.662,63 zł
AIR CLUB Centrum Podróży Sp. z o. o.
ul. Senatorska 28
00-095 Warszawa
Wykonawca w formularzu oferty zaakceptował termin realizacji zamówienia oraz warunki płatności
określone w Ogłoszeniu.
Cena oferty brutto 1.326.801,00 zł
w tym
Cena brutto za usługę organizacji i koordynacji spotkań w pełnym rzeczowym zakresie ujętym w
ogłoszeniu, nie zawierającym elementów wycenionych oddzielnie 4.920,00 zł
Cena brutto za przygotowanie narzędzia on-line oraz przygotowanie i wydruk materiałów
informacyjno-promocyjnych 86.161,50 zł
Cena brutto za wydruk jednego zestawu (kompletu) materiałów informacyjno-promocyjnych 15,00 zł
Cena brutto za organizację i koordynację procesu rekrutacji inżynierów-konsultantów 48.585,00 zł
Cena brutto za zorganizowanie jednego jednodniowego spotkania monitoringowo-szkoleniowego ,
realizowanego w trakcie trwania projektu 46.924,50 zł
Cena brutto za organizację i realizację 450 (czterystu pięćdziesięciu) spotkań konsultacyjnych
uwzględniająca wynagrodzenie dla inżynierów konsultantów na poziomie min. 600 zł brutto za jedno
spotkanie, oraz koszty związane z dojazdami i noclegami na spotkania 1.140.210,00 zł
Cena brutto za organizację i realizację jednego spotkania konsultacyjnego 2.533,80 zł

4.

INNOVA Paweł Wierzbicki
ul. Rakowiecka 36
02-532 Warszawa
Wykonawca w formularzu oferty zaakceptował termin realizacji zamówienia oraz warunki płatności
określone w Ogłoszeniu.
Cena oferty brutto 1.332.223,46 zł
w tym
Cena brutto za usługę organizacji i koordynacji spotkań w pełnym rzeczowym zakresie ujętym w
ogłoszeniu, nie zawierającym elementów wycenionych oddzielnie 332.100,00 zł
Cena brutto za przygotowanie narzędzia on-line oraz przygotowanie i wydruk materiałów
informacyjno-promocyjnych 129.457,50 zł
Cena brutto za wydruk jednego zestawu (kompletu) materiałów informacyjno-promocyjnych 55,35 zł
Cena brutto za organizację i koordynację procesu rekrutacji inżynierów-konsultantów 269.426,58 zł
Cena brutto za zorganizowanie jednego jednodniowego spotkania monitoringowo-szkoleniowego ,
realizowanego w trakcie trwania projektu 21.063,75 zł
Cena brutto za organizację i realizację 450 (czterystu pięćdziesięciu) spotkań konsultacyjnych
uwzględniająca wynagrodzenie dla inżynierów konsultantów na poziomie min. 600 zł brutto za jedno
spotkanie, oraz koszty związane z dojazdami i noclegami na spotkania 601.239,38 zł
Cena brutto za organizację i realizację jednego spotkania konsultacyjnego 1.336,09 zł

