Warszawa, dnia 26 czerwca 2018 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
w dniu 25 czerwca 2018 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 14/18/PN) na świadczenie
usług rzeczoznawcy ds. wycen prac badawczo rozwojowych w ramach postępowania
konkursowego „Program Bloki 200+ Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy
bloków energetycznych klasy 200 MWe”.
W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego do dnia 25 czerwca 2018 r. do godz. 13:00 (tj. do terminu składania ofert
określonych w ogłoszeniu o zamówieniu nr 2018/S 090-203667 z dnia 12.05.2018r. oraz
w sprostowaniu do ogłoszenia nr 2018/S 113-257877 z dnia 15.06.2018r., zamieszczonych
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej), złożono jedną ofertę.
Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
EMCA S.A.
Ul. Wiejska 20, 00-490 Warszawa

1.

Wykonawca w formularzu oferty w pkt 4) Zaakceptował termin realizacji zamówienia
oraz warunki płatności określone w SIWZ.

Cena oferty brutto: 1 219 176,00 zł
Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 25 czerwca 2018 r., o godz. 14:00. Bezpośrednio
przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
ww. zamówienia, tj.: brutto 1 500 600,00 zł.
Podczas otwarcia ofert odczytano informacje wymagane art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

Sprawdzono czy Wykonawca zaakceptował wymagany przez Zamawiającego termin realizacji
zamówienia oraz warunki płatności.
Odczytano także wymagania Zamawiającego dotyczące terminu realizacji oraz warunków
płatności, tj.:
1. Termin realizacji zamówienia – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy wg
harmonogramu, który jest częścią Regulaminu przeprowadzania postępowania
konkursowego pod nazwą: „Program Bloki 200+ Innowacyjna technologia zmiany
reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe”, będącego załącznikiem nr 7 do
SIWZ.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w częściach na podstawie prawidłowo wystawionej
przez Wykonawcę i doręczonej Zamawiającemu faktury VAT, przelewem na rachunek
bankowy wskazany w fakturze VAT, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej
doręczenia Zamawiającemu. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego poleceniem przelewu.

Zatwierdzam
Agata Miętek
Zastępca Dyrektora
Dział Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami NCBR

