Warszawa dnia, 18 czerwca 2019 r.
DAZ-SZP.262.24.2019

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 16/19/PN) pn. „Usługa
elektronicznego monitoringu mediów dla Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju (NCBR) według wskazanych haseł.”

W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia
na przetarg nieograniczony do 18 czerwca 2019 r. do godz. 12:00: złożono - 2 oferty.
Termin otwarcia ofert wyznaczono na 18 czerwca 2019 r. o godz. 13:00. Bezpośrednio
przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
ww. zamówienia, tj. 184 500,00 zł brutto.
Podczas otwarcia ofert odczytano informacje wymagane art. 86 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r.
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 wykonania zamówienia – 24 miesiące od dnia zawarcia umowy lub do
wykorzystania środków finansowych (zgodnie z zapisami Istotnych postanowień umowy
stanowiących Załącznik nr 6 do SIWZ). Zamawiający w ramach realizacji zamówienia
przewiduje zastosowanie prawa opcji. Przy skorzystaniu z prawa opcji termin realizacji
zamówienia może ulec przedłużeniu o 12 miesięcy. Uruchomienie prawa opcji następuje
poprzez złożenia oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji.
Zamawiający oświadcza, iż z prawa opcji skorzysta nie później niż na 30 dni przed
zakończeniem Umowy.
2) Wynagrodzenie płatne będzie w miesięcznych ratach za każdy miesiąc należytej realizacji
Przeglądu Mediów, potwierdzonej drogą elektroniczną przez Zamawiającego w sposób
wskazany w ust. 5 umowy, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych licząc od dnia
doręczenia Zamawiającemu albo odebrania przez Zamawiającego przesłanej przez
Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, w sposób wskazany

w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191, ze zm.), prawidłowo wystawionej
faktury VAT. Stawkę za 1 (jeden) miesiąc realizacji Przeglądu Mediów określa Oferta.
Wykonawca gwarantuje niezmienność stawki przez cały okres obowiązywania Umowy.
Wykonawca może wystawić fakturę VAT, o której mowa w ust. 3, za zrealizowanie
Przeglądu Mediów w danym miesiącu kalendarzowym obowiązywania Umowy po
otrzymaniu od Zamawiającego potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5, jednakże nie
wcześniej niż 3-ego. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który Wykonawcy
przysługuje wynagrodzenie.
Wynagrodzenie będzie dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze VAT. Za termin zapłaty wynagrodzenia uważa się datę wydania
dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.
Wykaz ofert, które zostały złożone w terminie składania ofert wraz ze wskazaniem ich cen:

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Instytut Monitorowania Mediów Sp. z o.o. sp. k.
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

1

Wykonawca w formularzu oferty pkt 4. zaakceptował wzór umowy,
warunki płatności, okres gwarancji oraz termin realizacji przedmiotu
zamówienia określony w SIWZ.
Cena brutto oferty: 167.732,64 zł. brutto
PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o.
ul. Marcelińska 14, 60-801 Poznań

2

Wykonawca w formularzu oferty pkt 4. zaakceptował wzór umowy,
warunki płatności, okres gwarancji oraz termin realizacji przedmiotu
zamówienia określony w SIWZ.
Cena brutto oferty: 162.064,80 zł. brutto
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