DAZ-SZP.262.18.2019
ZATWIERDZAM
Andrzej Brus
Zastępca Dyrektora
Działu Kontroli Projektów

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
w dniu 13 sierpnia 2019 r.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 18/19/PN) na prowadzenie
w roku 2019, 2020 i 2021 kontroli projektów współfinansowanych w ramach POIR
nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego do dnia 13 sierpnia 2019 r. godz. 12:00 (tj. do terminu składania ofert
określonego w ogłoszeniu o zamówieniu nr 2019/S 132-323446, zamieszczonym w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 08.07.2019 r.), złożono 1 ofertę.
Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 13 sierpnia 2019 r., godz. 13:00. Bezpośrednio przed
otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
ww. zamówienia, tj.: brutto 1 314 460,00 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. 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.
2. 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.
3. 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. Strzeszewskiego 15/32
Adres do korespondencji: ul. Dietla 15/7, 31-070 Kraków

1.

Cena jednostkowa kontroli netto: 7 600,00 zł.
WARTOŚĆ OFERTY:
Cena netto oferty: 1 596 000,00 zł.
Cena brutto oferty: 1 963 080,00 zł.
Tabela nr 1. Liczba zespołów kontrolujących
Kryterium
Oferta Wykonawcy wyrażona w sztukach
Liczba zespołów kontrolujących
9
Wykonawca zaakceptował termin realizacji zamówienia oraz warunki płatności
określone w SIWZ

