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Warszawa, dnia 16 kwietnia 2018r.
ZATWIERDZAM
Monika Woźniak
Kierownik Sekcji Analiz i Ewaluacji
Dział Strategii, Analiz i Ewaluacji

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 8/18/PN) na 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.
W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego do dnia 16 kwietnia 2018 r. do godz. 10:00 (tj. do terminu składania ofert
określonych w ogłoszeniu o zamówieniu nr 532137-N-2018 z dnia 19.03.2018r. oraz w ogłoszeniu
o zmianie ogłoszenia nr 500074937-N-2018 z dnia 06.04.2018r., zamieszczonych w Biuletynie
Zamówień Publicznych), złożono 2 oferty.
Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Konsorcjum
1. Uniwersytet Jagielloński Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk
Publicznych, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
2. Idea Instytut Sp. z o.o., Wierzbica 57b, 05-140 Serock

1.

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

Cena oferty brutto: 524 787,20 zł (waga 30 %)

EVALU SP. Z O.O.
ul. Dzika 19/23 lok. 55, 00-172 Warszawa
2.

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

Cena oferty brutto: 401 287,50 zł (waga 30%)

Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 16 kwietnia 2018 r., o godz. 10:30. Bezpośrednio przed
otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
ww. zamówienia, tj.: brutto 537 655,09 zł.
Podczas otwarcia ofert odczytano informacje wymagane art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. 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.
Odczytano także wymagania Zamawiającego dotyczące terminu realizacji oraz warunków płatności,
tj.:
1. Termin wykonania zamówienia – do 150 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi zgodnie z harmonogramem określonym w ofercie i umowie,
na podstawie faktur VAT/rachunku wystawionych przez Wykonawcę, przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach VAT/rachunkach, w terminie 14
(czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionych faktur VAT/rachunków.
Za dzień zapłaty uważa się dzień wydania przez Zamawiającego dyspozycji przelewu.

