Warszawa, 3 lutego 2020 r.
DAZ.262.12.2019

Wszyscy zainteresowani

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 33/19/PN) na realizację usługi
pełnienia funkcji operatora pilotażowego działania akceleracyjnego start-upów pn.
„NCBR-Nevada Acceleration Program”.

W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego do 3 lutego 2020 r. do godz. 12:00 złożono 2 oferty.
Po upływie terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta.
Termin otwarcia ofert wyznaczono na 3 lutego 2020 r. na godz. 13:00. Bezpośrednio przed otwarciem
ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia, tj.
550 000.00 zł brutto.
Podczas otwarcia ofert odczytano informacje wymagane art. 86 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych.
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.

W ramach wykonania Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:
a) w dniach od 30 marca do 2 kwietnia oraz 9 kwietnia 2020 roku, do zrealizowania procesu preakceleracji (zwanego dalej „Bootcamp Warsaw”), mającego za zadanie wyłonienie oraz
przygotowanie start-upów do udziału w tygodniowej akceleracji w Stanie Nevada (Stany
Zjednoczone);
b) realizacji procesu akceleracji w Stanie Nevada (Stany Zjednoczone) w ramach I tury grupy startupów do 20.06.2020 r.
c) realizacji procesu akceleracji w Stanie Nevada (Stany Zjednoczone) w ramach II tury grupy startupów do 11.07.2020 r.

Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do wykonania ostatniego obowiązku z niej wynikającego,
jednak nie później niż do dnia 30 września 2020 roku.
2.

Warunki płatności
Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie po podpisaniu protokołu odbioru bez
zastrzeżeń. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest w terminie 30 (trzydziestu) 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.).

Wykaz ofert, które zostały złożone w terminie składania ofert wraz ze wskazaniem ich cen:
Numer
oferty

1

2

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, Szczawno-Zdrój 58-310
Cena brutto (waga 50%): 474.780,00 zł.
Doświadczenie kadry (waga 20%):
Trener nr 1 - 10 szkoleń
Trener nr 2 - 8 szkoleń
Ocena koncepcji działania (waga 30%)
INVESTIN spółka z o. o.
ul. Radna 12, 00-341 Warszawa
Cena brutto (waga 50%): 474.534,00 zł
Doświadczenie kadry (waga 20%):
Trener nr 1 - 14 szkoleń
Trener nr 2 - 13 szkoleń
Ocena koncepcji działania (waga 30%)

Cezary Błaszczyk
Zastępca Dyrektora
Działu Współpracy Międzynarodowej

