Warszawa, dnia 29 listopada 2018 r.
DAG-SZP.262.50.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 27/18/PN) na
przeprowadzenie w latach 2019 i 2020 finansowej kontroli projektów
nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego do dnia 29 listopada 2018 r. do godz. 12:00 (tj. do terminu składania ofert określonego
w ogłoszeniu o zamówieniu nr 2018/S 205-468027 z dnia 24 października 2018r. zamieszczonym w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej), elektronicznie złożono 2 oferty.

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
IDIPSUM Sp. z o.o.
ul. Strzeszewskiego 15/32, 20-153 Lublin,
Adres do korespondencji: ul. Dietla 15/7, 31-070 Kraków
Wykonawca w formularzu oferty w pkt 4) Zaakceptował termin realizacji
zamówienia oraz warunki płatności określone w SIWZ.
Cena oferty brutto: 1 830 240,00 zł
Podejście metodyczne:

1

Podkryterium
Wartość
kosztów
kwalifikowanych
planowanych
do
skontrolowania w ramach wszystkich kategorii występujących w
projektach przewidzianych do kontroli w 2019 r. i 2020 r.
Łączna wartość zamówień udzielonych na podstawie ustawą PZP
planowanych do skontrolowania w projektach przewidzianych do
kontroli w 2019 r. i 2020 r. (jeżeli wykonawca projektu lub
współwykonawcy projektu nie są zobowiązani do stosowania
ustawy PZP, kontroli podlegać będzie łączna wartość zamówień
udzielonych zgodnie z zasadą konkurencyjności lub na innych
zasadach określonych szczegółowo w umowie o wykonanie i
finansowanie projektu lub innych dokumentach).

1

Oferta
Wykonawcy
wyrażona w %
61%

56%

DPC A. Danylczenko i spółka sp. jawna
ul. Armii Krajowej 15/7, 45-071 Opole
Wykonawca w formularzu oferty w pkt 4) Zaakceptował termin realizacji
zamówienia oraz warunki płatności określone w SIWZ.
Cena oferty brutto: 2 438 352,00 zł
Podkryterium

2

Wartość
kosztów
kwalifikowanych
planowanych
do
skontrolowania w ramach wszystkich kategorii występujących w
projektach przewidzianych do kontroli w 2019 r. i 2020 r.
Łączna wartość zamówień udzielonych na podstawie ustawą PZP
planowanych do skontrolowania w projektach przewidzianych do
kontroli w 2019 r. i 2020 r. (jeżeli wykonawca projektu lub
współwykonawcy projektu nie są zobowiązani do stosowania
ustawy PZP, kontroli podlegać będzie łączna wartość zamówień
udzielonych zgodnie z zasadą konkurencyjności lub na innych
zasadach określonych szczegółowo w umowie o wykonanie i
finansowanie projektu lub innych dokumentach).

Oferta
Wykonawcy
wyrażona w %
61%

56%

Termin otwarcia ofert wyznaczono na 29 listopada 2018 r., o godz. 12:15. Bezpośrednio przed
otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
ww. zamówienia, tj.: brutto 1 613 268,00 zł.
Podczas otwarcia ofert odczytano informacje wymagane art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
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 realizacji zamówienia – od dnia zawarcia umowy do dnia 25 stycznia 2021 roku.
Terminy pośrednie wskazane zostały w SIWZ i we wzorze umowy
2. Wynagrodzenie będzie płacone według zasad, określonych w § 8 wzoru Umowy i będących
częścią SIWZ.
Wynagrodzenie płatne będzie z dołu, za każdy miesiąc realizacji Umowy i stanowi iloczyn
liczby kontroli przeprowadzonych i odebranych bez zastrzeżeń przez Zamawiającego oraz ceny
jednostkowej określonej w § 7 ust. 1 wzoru Umowy.
Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany przez
2

Wykonawcę na fakturze VAT. Za datę dokonania płatności uznaje się dzień obciążenia
rachunku bankowego Zamawiającego. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień
wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.

Zatwierdzam
Maciej Grzegorzewski
Dyrektor Działu Kontroli Projektów
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