Warszawa, 5 października 2018 r.
DAG-SZP.262.27.2018

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 21/18/PN) na przeprowadzenie
w roku 2018 i 2019 kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektów
współfinansowanych w ramach POIG i POIiŚ nadzorowanych przez Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju.
W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego do dnia 2 października 2018 r. do godz. 13:00 złożono 1 ofertę.
Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 2 października 2018 r. o godz. 14:00. Bezpośrednio
przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
ww. zamówienia, tj.:
1) część I: 132 052,80 zł brutto,
2) część II: 61 837,02 zł brutto.

Podczas otwarcia ofert odczytano informacje wymagane art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. 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) część I:
a) Wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi w okresie od dnia zawarcia Umowy
do 25 lutego 2019 r., tj. do dnia przekazania raportu końcowego z realizacji Kontroli
trwałości;
b) Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest w terminie 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury VAT na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT.
Za datę dokonania płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
2) część II:
a) Wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi w okresie od dnia zawarcia Umowy
do 30 sierpnia 2019 r., przy czym przekazanie raportu końcowego z realizacji Kontroli
trwałości za 2018 r. nastąpi 25 lutego 2019 r., natomiast przekazanie raportu
końcowego z realizacji Kontroli trwałości za 2019 r. nastąpi 30 sierpnia 2019 r.

Zamówienie publiczne jest współfinansowane ze środków budżetu państwa, Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

b)

Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest w terminie 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury VAT na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT.
Za datę dokonania płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.

Wykaz ofert, które zostały złożone w terminie składania ofert wraz ze wskazaniem ich ceny,
terminu wykonania zamówienia i warunków płatności:

Numer
oferty

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

1

Wykonawca zaakceptował termin realizacji zamówienia oraz warunki płatności
określone w SIWZ.

Cena: 162 089,40 zł brutto

W zakresie części II zamówienia nie złożono żadnych ofert.

Agnieszka Mazur
Zastępca Dyrektora
Działu Kontroli Projektów
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