Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: Usługa pośrednictwa rezerwacji noclegu w hotelach
krajowych w zakresie organizacji spotkań, konferencji, szkoleń i seminariów na potrzeby
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i NCBR +, w tym w ramach realizowanych programów.
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy
ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
NCBR+ Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Nowogrodzka 47a, 00 695 Warszawa, KRS
0000726754, NIP: 7010818065, Prezes Zarządu: Michał Marcinkowski
NAZWA I ADRES:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Krajowy numer identyfikacyjny 14103240400000, ul. ul.
Nowogrodzka , 00695 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (+48 22) 39 07 401, email przetargi@ncbir.gov.pl, faks (+48 22) 20 13 408.
Adres strony internetowej (url): http://www.ncbr.gov.pl/
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym
w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z
zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających,
jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I
należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę):
Zamawiający osobno składają zlecenia do Wykonawcy. Faktury są rozliczane osobno dla Spółki jak i
dla NCBR.
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/10/2018
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa wykonawcy: INTOUR Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Rosoła 48D
Kod pocztowy: 02-786
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ
O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2924548.86
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2924548.86
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2924548.86
Waluta: PLN
Informacje dodatkowe:
Wykonawcy zobowiązani byli do podania cen jednostkowych w ofercie. Wartość umowy jest kwotą
jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

