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Administracyjno-Gospodarczego

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
w dniu 11 grudnia 2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 43/17/PN) na sukcesywną dostawę
prasy w prenumeracie na 2018 r. dla NCBR.
W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego do dnia 11 grudnia 2017 r. godz. 12:00 (tj. do terminu składania ofert określonego
w ogłoszeniu o zamówieniu nr 625412-N-2017, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień
Publicznych w dniu 01.12.2017 r.), złożono 2 oferty.
Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 11 grudnia 2017 r., godz. 12:30. Bezpośrednio przed
otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
ww. zamówienia, tj.: brutto 220 605,90 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.
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programów Operacyjnych: Wiedza Edukacja Rozwój oraz Inteligentny Rozwój

Odczytano także wymagania Zamawiającego dotyczące terminu realizacji oraz warunków płatności,
tj.:
1. Termin wykonania zamówienia – do 31.12.2018 r.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawcę po dostarczeniu pierwszej partii prasy, obejmującej Przedmiot Umowy,
przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30
(trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej i doręczonej
faktury VAT.
Za dzień zapłaty uważa się dzień wydania przez Zamawiającego dyspozycji przelewu.

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Garmond Press S.A.
Ul. Lubicz 3,
31-034 Kraków

1.

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

Cena oferty brutto: 176 517,00 zł (waga 100%)
G.L.M. Sp. z o.o.
Ul. Uprawna 3,
02-967 Warszawa
2.

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

Cena oferty brutto: 197 844,20 zł (waga 100%)

