00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a
tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408
sekretariat@ncbr.gov.pl

Warszawa, dnia 12.09.2017 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
w dniu 12 września 2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na Usługę polegającą na weryfikacji ryzyk wystąpienia nieprawidłowości we wnioskach składanych w ramach konkursu BRIdge Alfa edycja 2017 w oparciu o
analizę sytuacji prawnej i finansowej wnioskodawców, którzy przeszli pozytywną ocenę
formalną (oznaczenie spraw 25/17/PN).

W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego do dnia 12 września 2017 r. do godz. 12:00 (tj. do upływu terminu składania ofert
określonego w ogłoszeniu o zamówieniu nr 581934-N-2017, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień
Publicznych w dniu 04.09.2017 r.), złożono 1 ofertę.
Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 12 września 2017 r., godz. 13:00. Bezpośrednio przed
otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
ww. zamówienia, tj.: brutto 686 750,55 zł.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach projektów Pomocy Technicznej programów operacyjnych: POIR

Podczas otwarcia ofert odczytano informacje wymagane art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) tj. odczytano nazwy (firmy) oraz
adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny, termin dostarczenia Raportu, a także termin
realizacji zamówienia i warunki płatności zawarte w ofertach:
1.

Termin wykonania zamówienia – do 31.12.2017 r. od dnia zawarcia umowy lub do dnia
akceptacji przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Raportu, w zależności od tego co nastąpi
pierwsze.

2.

Warunki płatności – 14 dni na zasadach określonych w § 5 Załącznika nr 7 do SIWZ (istotne
postanowienia umowy).

3.

Termin dostarczenia Raportu – 9 dni roboczych.

4.

Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny:
Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
DPC A. Danylczenko i spółka sp. jawna
ul. Armii Krajowej 15/7, 45-071 Opole

1

Wykonawca w formularzu oferty w pkt 6 Oświadczeń, zaakceptował termin wykonania
zamówienia oraz warunki płatności określone w SIWZ.

Cena oferty brutto: 629 612,40 zł

ZATWIERDZAM
Przewodniczący Komisji

Renata Kuśmierowska

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach projektów Pomocy Technicznej programów operacyjnych: POIR

