Warszawa, dnia 28 listopada 2018 r.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 26/18/PN) na monitorowanie trendów
technologicznych.
W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
do dnia 28 listopada 2018 r. do godz. 13:00 złożono 2 oferty.
Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 28 listopada 2018 r., godz. 14:00. Bezpośrednio przed otwarciem ofert
Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia, tj.:
brutto 3 204 780,00 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 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: Realizacja zamówienia będzie odbywać się etapami. Pierwszy etap projektu
zakończy się przekazaniem Zamawiającemu raportu badawczego obejmującego metodologię, opis narzędzi
badawczych – nie później niż przed upływem 120 dni od dnia podpisania umowy. Po przyjęciu wyników prac
pierwszego etapu rozpocznie się okres eksploatacji (drugi etap projektu) trwający 20 miesięcy. Pod pojęciem
eksploatacji rozumie się okres współpracy z Wykonawcą obejmujący obsługę przygotowanych w ramach
projektu narzędzi oraz wykorzystywanej metodologii. Podczas etapu eksploatacji Wykonawca we współpracy
z Zamawiającym będzie dokonywał analiz gromadzonych danych i w oparciu o przygotowany podczas I etapu
model i narzędzia analityczne będzie przygotowywał (co 2 miesiące) raport zawierający analizy ilościowe i
jakościowe zidentyfikowanych trendów w zakresie B+R w wybranych obszarach tematycznych (sektorach
gospodarki, dziedzinach nauki, wybranych agendach badawczych przedsięwzięć NCBR). Raporty powinny
być ilustrowane wykresami, diagramami i będą zawierać tabele przedstawiające w zagregowany sposób dane
ilościowe opisywane w analizach.
2. Wynagrodzenie będzie płacone według następujących zasad:
Zapłata wynagrodzenia każdorazowo nastąpi przelewami na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT
w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionych faktur VAT, z zastrzeżeniem, że każdorazową podstawą do wystawienia faktury VAT jest
protokół odbioru wyników danej fazy/etapu Projektu sporządzony i podpisany bez zastrzeżeń, zgodnie z § 4
Umowy oraz Harmonogramem. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z
rachunku bankowego Zamawiającego.
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Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Konsorcjum:
Centrum Rafinacji Informacji sp. z o. o., ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa
Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
1.

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

Cena oferty brutto: 3 198 000,00 zł (w tym)
Cena fazy pierwszej: 738 000,00 zł
Cena fazy drugiej: 2 460 000,00 zł

VOICEFINDER S.A., ul. Zamknięta 10, 30-554 Kraków

2.

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

Cena oferty brutto: 3 050 400,00 zł (w tym)
Cena fazy pierwszej: 698 000,00 zł
Cena fazy drugiej: 2 352 400,00 zł
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