Warszawa, dnia 21 stycznia 2019 r.
DAG-SZP.262.50.2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

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

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, niniejszym przekazuję informację o
wyniku postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego.
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 2018 r.
zamieszczonym w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej), elektronicznie złożono
2 oferty. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 29 listopada 2018 r. o godz. 12:15.

Komisja przetargowa dokonała oceny ofert zgodnie z kryteriami zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia – „cena” - waga 60%, kryterium „podejście metodyczne” – waga
40%.

Wykaz złożonych ofert w niniejszym postępowaniu:
Numer
oferty

Punkty za
kryterium
cena
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
oferty brutto waga 60%

Punkty za
kryterium
podejście
metodycznewaga 40%

Łączna liczba
punktów

1.

IDIPSUM Sp. z o.o.
ul. Strzeszewskiego 15/32, 20-153 Lublin,
Adres do korespondencji:
ul. Dietla 15/7, 31-070 Kraków

60

40

100

2.

DPC A. Danylczenko i spółka sp. jawna
ul. Armii Krajowej 15/7, 45-071 Opole

45,04

40

85,04

1

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
IDIPSUM Sp. z o.o.
ul. Dietla 15/7, 31-070 Kraków
Wykonawca spełnił wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ. Zgodnie z kryteriami
oceny ofert oferta Wykonawcy Idipsum Sp. z o.o. otrzymała 100 punktów.
Podstawa prawna: art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp umowa z wybranym
Wykonawcą może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZATWIERDZAM

Maciej Grzegorzewski
Dyrektor Działu Kontroli Projektów
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