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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 18/17/PN) na realizację projektu
dotyczącego badania potencjału absorpcji wsparcia dystrybuowanego przez NCBR.

W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego do dnia 13 września 2017 r. godz. 13:00 (tj. do terminu składania ofert,
określonego w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia nr 500024595-N-2017, zamieszczonym
w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.09.2017 r.), złożono dwie oferty.
Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 13 września 2017 r., godz. 14:30.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie ww. zamówienia, tj. 290 000,00 zł brutto.
Podczas otwarcia ofert odczytano informacje wymagane art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze. zm.) tj. odczytano
nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania
zamówienia i warunków płatności zawarte w ofertach:
1. Termin wykonania zamówienia – od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018 r.
2. Warunki płatności – Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy
wskazany na fakturze VAT w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT. Dniem zapłaty Wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu
z rachunku bankowego Zamawiającego.
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3. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny:
Numer

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

oferty
1

Konsorcjum:
ECORYS Polska Sp. z o.o. (Lider)
ul. Solec 38 lok. 105,
00-394 Warszawa
SEENDICO Doradcy Radło & Partnerzy Sp. j. (Partner)
ul. Piaseczyńska 45/1,
00-765 Warszawa
Wykonawca w formularzu oferty w pkt 4 zaakceptował termin wykonania
zamówienia oraz warunki płatności określone w SIWZ.
Cena oferty brutto 286.590,00 zł brutto

2

Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Wykonawca w formularzu oferty w pkt 4 zaakceptował termin wykonania
zamówienia oraz warunki płatności określone w SIWZ.
Cena oferty brutto 282.900,00 zł brutto
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