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Protokół dotyczy:
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zamówienia publicznego
umowy ramowej
1. Zamawiający
Pełna nazwa zamawiającego:
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
Adres:
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
telefon: 22 244 28 58
faks: 22 201 34 08
e-mail: przetargi@ncbir.gov.pl

2. Przedmiot zamówienia publicznego
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest badanie ewaluacyjne pt. Analiza zapotrzebowania na kompetencje
w gospodarce i na rynku pracy wraz z badaniem wartości docelowej wspólnego wskaźnika
długoterminowego PO WER w obszarze szkolnictwa wyższego.
2. Czy zamówienie zostało podzielone na części:
 tak
x nie - powody niedokonania podziału zamówienia na części (możliwość składania ofert częściowych/
udzielanie zamówienia w częściach):
Podział zamówienia groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami
wykonania zamówienia lub też potrzebą skoordynowania działań od różnych wykonawców.
1)
2)
3)

Określenie przedmiotu zamówienia na część nr 1: ………………………………………………..
Określenie przedmiotu zamówienia na część nr 2: ………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

(wypełnić, w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych)

4. Oferty można składać w odniesieniu do  wszystkich części  jednej części  maksymalnej liczby
części (proszę określić tę liczbę)…………………………………………………..
Maksymalna liczba części, w których zamówienie może zostać udzielone jednemu wykonawcy
(proszę wskazać)…………………………………………………………………………………………
5.

Wartość:
(można wypełnić po otwarciu ofert)
X Zamówienia wynosi 437 117,96 zł , co stanowi równowartość 101 379,49 euro

zamówień (w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych) z podziałem na części:
1) ……, co stanowi równowartość …… euro
2) ……, co stanowi równowartość …… euro
3) ……, co stanowi równowartość …… euro
4) ………………………………….
 zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w okresie obowiązywania umowy ramowej,
została ustalona na kwotę ........................... zł, co stanowi równowartość ........................... euro,
X w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych została
ustalona na kwotę 71 922,50 zł, co stanowi równowartość 16 680,78 euro
 zamówienia udzielanego jako część zamówienia o wartości ……… co stanowiło równowartość
………….. euro, wartość aktualnie udzielanej części zamówienia (którego dotyczy obecne

numer strony

……….............................................................
(podpis osoby sporządzającej protokół)

