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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
w dniu 22 listopada 2018 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 16/18/PN) na koordynację
i przeprowadzenie w 2019 roku kontroli projektów (kontroli planowych oraz wizyt
monitoringowych) u beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) nadzorowanych
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego do dnia 22 listopada 2018 r. godz. 13:00 (tj. do terminu składania
ofert określonego w ogłoszeniu o zamówieniu nr 2018/S 200-454879, zamieszczonym w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17.10.2018 r.), złożono 2 oferty.
Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 22 listopada 2018 r., godz. 14:00. Bezpośrednio
przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
ww. zamówienia, tj.: brutto 1 565 943,75 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 2018 r. poz. 1986).

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 – od dnia zawarcia umowy do dnia 1 grudnia 2019 roku,
z tym że:
300 kontroli (150 kontroli planowych i 150 wizyt monitoringowych) nie później niż do
30 września 2019 r.,
Wykonawca w terminie do 1 grudnia 2019 r. przedstawi raport końcowy ze
zrealizowanych kontroli, w którym wykaże wszystkie zrealizowane kontrole 2019 r.
2. Wynagrodzenie płatne jest z dołu, za przeprowadzenie i odebranie kontroli projektów
lub wizyt monitoringowych (tj. bez zastrzeżeń przez Zamawiającego oraz zgodnie z
ceną jednostkową określoną w § 7 ust. 3 i 4 Umowy). Odebranie kontroli projektów
(kontroli planowych lub wizyt monitoringowych) odbędzie się każdorazowo na
podstawie protokołu.
Podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę Protokół stanowi podstawę dla
Wykonawcy do wystawienia faktury VAT.
Płatność zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT wraz
z załączonymi do nich, podpisanymi przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołami
w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty ich otrzymania przez
Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze
VAT.
Wykonawca wystawia faktury zbiorcze za kontrole (kontrole planowe lub wizyty
monitoringowe) odebrane w danym miesiącu kalendarzowym do 10. dnia miesiąca
następnego.
Za datę dokonania płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
IDIPSUM Sp. z o.o.,
ul. Strzeszewskiego 15/32,
20-153 Lublin

1.

Wykonawca w formularzu oferty w pkt 4) zaakceptował termin realizacji
zamówienia oraz warunki płatności określone w SIWZ.
Cena oferty brutto: 1 881 900,00 zł (waga 60%)
Liczba zadeklarowanych, dodatkowych zespołów kontrolujących
spełniających wymagania opisane w pkt 5.2.2. SIWZ poza zespołami
wymienionymi w pkt 5.2.2. SIWZ: 4 (waga 40%).
DPC A.Danylczenko i Spółka Sp. J.,
Ul. Armii Krajowej 15/7,
45-071 Opole

2.

Wykonawca w formularzu oferty w pkt 4) zaakceptował termin realizacji
zamówienia oraz warunki płatności określone w SIWZ.
Cena oferty brutto: 1 546 110,00 zł (waga 60%)
Liczba zadeklarowanych, dodatkowych zespołów kontrolujących
spełniających wymagania opisane w pkt 5.2.2. SIWZ poza zespołami
wymienionymi w pkt 5.2.2. SIWZ: 4 (waga 40%).

