Warszawa, dnia 17 grudnia 2018 r.
DAG-SZP.262.63.2018
ZATWIERDZAM
Agnieszka Szmit
Dyrektor Działu
Komunikacji i Promocji

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 53/18/US) na usługę organizacji „Gali
Lider” oraz działań jej towarzyszących, w związku z ogłoszeniem wyników konkursu w ramach
programu LIDER (IX edycja).
W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia na usługi
społeczne do dnia 14 grudnia 2018 r. godz. 12:00 złożono 6 ofert.
Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 14 grudnia 2018 r., godz. 13:00. Bezpośrednio przed
otwarciem

ofert

Zamawiający

podał

kwotę

jaką

zamierza

przeznaczyć

na

sfinansowanie

ww. zamówienia, tj.: brutto 230 160,06 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 ze 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. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 22 stycznia 2019 rok.
Wynagrodzenie płatne jest po wykonaniu Przedmiotu Umowy, na podstawie faktury VAT
i podpisanego przez Strony protokołu odbioru stwierdzającego należyte wykonanie Przedmiotu
Umowy, o którym mowa w § 5 Umowy, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury, przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury VAT. Za dzień zapłaty uważa się dzień
wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.

Numer
oferty

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
e-xon s.c.
ul. Romana Maya 1
61-371 Poznań
Cena brutto: 217.000,00 zł
PERFECT IMAGE
ul. Foksal 16/5
00-372 Warszawa
Cena brutto: 199.392,84 zł
KDK Sp. z o. o.
ul. Mokotowska 14
00-561 Warszawa
Cena brutto: 229.000,00 zł
INNOVA Paweł Wierzbicki
ul. Rakowiecka 36
02-532 Warszawa
Cena brutto: 219.801,00 zł
MADE IN WARSAW Maciej Konopka
Sprawna 8A/62
03-147 Warszawa
Cena brutto: 256.087,62 zł
REEQUEST Events Filip Walotka
ul. Łąkowa 7B, 90-562 Łódź
Filia Warszawa: ul. Wołodyjowskiego 77A, 02-724 Warszawa
Cena brutto: 150.742,70 zł

