DAZ-SZP.262.19.2019
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
w dniu 23 września 2019 r.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 17/19/PN) na
przeprowadzenie w latach 2019 - 2021 kontroli trwałości po zakończeniu realizacji
projektów współfinansowanych w ramach POIG nadzorowanych przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju.
W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego do dnia 20 września 2019 r. godz. 12:00 (tj. do terminu składania ofert
określonego w ogłoszeniu o zamówieniu nr 2019/S 153-377547, zamieszczonym w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 06.08.2019 r.), poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą
ePUAP złożono 3 oferty. Dodatkowo Zamawiający informuje o zaistniałej sytuacji:
Wykonawca Konsorcjum FFW i Cofund Sp. z o. o. przekazał za pośrednictwem ePUAP plik
w formacie zip, który po rozszyfrowaniu w aplikacji miniportalu służącej do szyfrowania
i deszyfrowania ofert postępowań, zawierał kolejne zaszyfrowane pliki o nazwach:




zaszyfrowany_Formularz oferty NCBR - dotyczy konsorcjum FFW i Cofund Sp. z o. o.;
zaszyfrowany_JEDZ - dotyczy Cofund Sp. z o.o.;
zaszyfrowany_JEDZ - dotyczy Fundacji Fundusz Współpracy;
zaszyfrowany_Pełnomocnictwo NCBR z dnia 17.09.2019;
zaszyfrowany_Potwierdzenie zapłaty wadium;



zaszyfrowany_Umowa konsorcjum NCBR z dnia 17.09.2019;





W ocenie Zamawiającego Wykonawca błędnie, podwójnie zaszyfrował pliki.
Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 20 września 2019 r., godz. 13:00. Bezpośrednio
przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
ww. zamówienia, tj.: brutto 473 550,00 brutto.
Podczas otwarcia ofert odczytano informacje wymagane art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53.).
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.
2.

3.

Wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia 31 maja
2022 r., z tym że przekazanie raportu końcowego nastąpi do dnia 30 kwietnia 2022 r.
Terminem końcowym ostatniej kontroli w miejscu realizacji Projektu będzie:
1) dla kontroli przewidzianych do realizacji w 2019 r. - 20 grudnia 2019 r.;
2) dla kontroli przewidzianych do realizacji w 2020 r. - 20 grudnia 2020 r.;
3) dla kontroli przewidzianych do realizacji w 2021 r. – 20 grudnia 2021 r.
Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych
od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 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.).
Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

IDIPSUM Sp. z o. o.
20-153 Lublin, ul. Zdzisława Jamrożka 28/2
Adres do korespondencji: ul. Dietla 15/7, 31-070 Kraków

1.

Cena jednostkowa kontroli netto: 4.500,00 zł.
WARTOŚĆ OFERTY:
Cena netto oferty: 315.000,00 zł.
Cena brutto oferty: 387.450,00 zł.
Tabela nr 1. Liczba zespołów kontrolujących
Kryterium
Oferta Wykonawcy wyrażona w sztukach
Liczba zespołów kontrolujących

6

Wykonawca zaakceptował termin realizacji zamówienia oraz warunki płatności określone
w SIWZ

DPC A. Danylczenko i spółka sp. j.
Ul. Armii Krajowej 15/7
45-071 Opole

2.

Cena jednostkowa kontroli netto: 11.355,00 zł.
WARTOŚĆ OFERTY:
Cena netto oferty: 794.850,00 zł.
Cena brutto oferty: 977.655,50 zł.
Tabela nr 1. Liczba zespołów kontrolujących
Kryterium
Oferta Wykonawcy wyrażona w sztukach
Liczba zespołów kontrolujących

6

Wykonawca zaakceptował termin realizacji zamówienia oraz warunki płatności określone
w SIWZ

Konsorcjum FFW i Cofund Sp. z o. o.

3.

Plik w formacie Zip określony (nazwany) przez podmiot – Zaszyfrowane dokumenty
brak możliwości otwarcia pliku. Informacja przekazana przez miniPortal UZP po
przesłaniu dokumentu (pliku) przez Zamawiającego celem deszyfrowania:
„Analiza Państwa zgłoszenia wykazała, że Wykonawca błędnie, podwójnie
zaszyfrował pliki.
Aplikacja w momencie szyfrowania oferty odkłada numer oferty, tzw. hash pliku.
Hash pliku jest przesyłany z ePUAP-u do miniPortalu w momencie wysłania oferty
za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku.
W przypadku zaszyfrowania załączników oraz całości oferty do systemu odkładany
jest jeden hash – ten ostatni, i to ten hash jest rozpoznawany przez Aplikację do
deszyfrowania oferty.
W związku z powyższym nie mają Państwo możliwości odszyfrowania i odczytania
oferty.”

Maciej Grzegorzewski
Dyrektor Działu Kontroli Projektów

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu 97213.308249.231497
Nazwa dokumentu 17 19 PN informacja z otwarcia ofert.pdf
Tytuł dokumentu 17 19 PN informacja z otwarcia ofert.docx
Sygnatura dokumentu DAZ-SZP.262.19.2019
Data dokumentu 2019-09-24 11:25:09
Skrót dokumentu

C13131C767B6130B74D56C6E0C8B9B99B9EFE8
F5

Wersja dokumentu 1.4
Data podpisu 2019-09-24 11:24:47
Podpisane przez Maciej Grzegorzewski dyrektor działu
EZD 3.90.61.61.12387
Data wydruku:
Autor wydruku:

2019-09-24 11:42:43
Marczak Marzena

