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

Warszawa, dnia 02.11.2017 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: zamówienia na realizację projektu „Komercjalizacja wyników prac B+R. Aspekty teoretyczne, praktyczne i ewaluacja wybranych programów NCBR” (oznaczenie sprawy
33/17/PN).
W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 02 listopada r. do godz. 12:00 (tj. do upływu terminu składania ofert określonego w ogłoszeniu o zamówieniu nr 500050947-N-2017 z dnia 30-10-2017, opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych zmieniającym ogłoszenie
601212-N-2017 z dnia 12-10-2017), złożono 1 ofertę:
Numer
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
oferty
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,
1
00-765 Warszawa
Cena oferty brutto: 277.980,00 zł

Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 02.11.2017 r., godz. 12:30. Bezpośrednio przed otwarciem
ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia:
300.000,00 zł brutto.
Podczas otwarcia ofert odczytano informacje wymagane art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) tj. odczytano nazwy (firmy) oraz
adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny.
Sprawdzono, czy Wykonawcy zaakceptowali w ofertach wymagany przez Zamawiającego w SIWZ
termin realizacji zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności oraz odczytano wymagania Zamawiającego w tym zakresie par. 4 ust. tj.:
1. Termin wykonania zamówienia: do 134 dni od daty zawarcia umowy.

2. Wynagrodzenie będzie płacone według następujących zasad:
2.1. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni
od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem ust.6.
par. 4 Umowy.
2.2. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wyników Projektu sporządzony i
podpisany bez zastrzeżeń, zgodnie z § 5 Umowy oraz harmonogramem zgodnie z Ofertą Wykonawcy.
2.3. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiającego.
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