Warszawa, 8 października 2019 r.
DAZ-SZP.262.40.2019

PROTOKÓŁ Z NEGOCJACJI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 35/19/US) na przygotowanie
i realizację Programu rozwoju pracowników/współpracowników Grupy NCBR.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, działając na podstawie pkt 7.16. Ogłoszenia o
zamówieniu, przeprowadziło negocjacje z dwoma wykonawcami wybranymi na podstawie
wstępnej oceny według kryteriów oceny ofert, z największą ilością punktów tj. Konsorcjum
doradczo-szkoleniowe S.A., ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa i Solution Sp. z o.o., ul.
Franciszka Sokoła 16/1, 81-603 Gdynia.
Poniżej przedstawione zostały wynegocjowane ceny:
Konsorcjum doradczo-szkoleniowe S.A., ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa
Część I:
A

B

C

D

E

Szacowana
liczba zamawianych
LP

Rodzaj

Jednostk

jednostek w

usługi/działania

a

ramach
zamówienia
podstawoweg
o

F
Wartość jednej jednostki
w PLN

Szacowana liczba
zamawia-nych
jednostek w
ramach prawa
opcji1

netto2

1a

jedna godzina
zegarowa pracy

1.

trenera/moderatora/
facylitatora/coach’a

jedna
godzina
zegarowa

92
godziny
zegarowe

117
godzin zegarowych

600,00 zł

1b

przeprowadzenie
jednego dnia
szkoleniowego
warsztatów dla jednej
grupy szkoleniowej,

2a

liczącej do 16-stu
uczestników włącznie
przez jednego
metodyka/diagnostę
lub trenera (jeden dzień
szkoleniowy trwający 8
godzin zegarowych, w
tym przerwa na lunch i

2.

przerwy kawowe, tj. 9
godzin szkoleniowych
pracy z grupą, a jedna
godzina szkoleniowa to
45 minut pracy trenera

2b

z grupą i realizacji
zakładanego programu)
(cena zawiera wszystkie
niezbędne koszty związane
z realizacją Programu,
opisane w SOPZ i IPU,
wyłączając koszty określone
w wierszu nr 1 i 3, 4, 5 i 6).

jeden
dzień
szkoleniowy
warsztatów

100
dni
szkoleniowych

125
dni szkoleniowych

4550,00 zł

praca każdego
dodatkowego trenera
na warsztacie, w którym
weźmie udział więcej

3a

niż 16-stu uczestników,
przy założeniu, że
warsztat potrwa 8
godzin zegarowych, w

3.

tym przerwa na lunch i
przerwy kawowe, tj. 9
godzin szkoleniowych
pracy z grupą, a jedna

3b

godzina szkoleniowa to
45 minut pracy trenera

jeden
dzień
szkoleniowy
pracy
każde-go

X

X

2800,00 zł6

x

x

898,51 zł

dodatkowe-go
trenera
na warsztacie

z grupą i realizacji
zakładanego programu

Łączna cena brutto za
materiały
szkoleniowe maksymalną liczbę
zamawianych
jednostek5: 700

4.

x

pakietów gadżetów
promocyjnych, 2 rollup’y oraz pakiet 150ciu plakatów
promujących

Część II
A

B

C

D

E

Szacowana
liczba zamawianych
LP

Rodzaj usługi/działania

Jedno-

jednostek w

stka

ramach
zamówienia
podstawoweg
o

F
Wartość jednej
jednostki w PLN

Szacowana
liczba zamawianych jednostek
w ramach prawa
opcji1

netto2

1a

jedna godzina zegarowa
pracy

1.

trenera/moderatora/facy
litatora/coach’a

jedna
godzina
zegarowa

140

175

godzin

godzin

zegarowych

zegarowych

600,00 zł

1b

przeprowadzenie jednego
dnia szkoleniowego
warsztatów dla jednej grupy
szkoleniowej, liczącej do 16stu uczestników włącznie

2a

przez jednego
metodyka/diagnostę lub
trenera (jeden dzień

2.

szkoleniowy trwający 8

jeden

godzin zegarowych, w tym

dzień

przerwa na lunch i przerwy

szkole-

16

22

kawowe, tj. 9 godzin

niowy

dni szkoleniowych

dni szkoleniowe

szkoleniowych pracy z

war-

grupą, a jedna godzina

sztatów

szkoleniowa to 45 minut
pracy trenera z grupą i
realizacji zakładanego

2b

programu)
(cena zawiera wszystkie
niezbędne koszty związane z
realizacją Programu, opisane w
SOPZ i IPU, wyłączając koszty
określone w wierszu nr 1 i 3)

4700,00 zł

przeprowadzenie jednego
warsztatu trwającego do 3
(trzech) godzin zegarowych

jeden

dla jednej grupy

3.

3a

szkoleniowej, liczącej do 16stu uczestników włącznie

warsztat

16

20

do 3-ech

warsztatów

warsztatów

2500,00 zł

godzin

przez jednego
metodyka/diagnostę lub
trenera

Solution Sp. z o.o., ul. Franciszka Sokoła 16/1, 81-603 Gdynia.
Część I:
A

B

C

D

E

Szacowana
liczba zamawianych
LP

Rodzaj

Jednostk

jednostek w

usługi/działania

a

ramach
zamówienia
podstawoweg

F
Wartość jednej jednostki
w PLN

Szacowana liczba
zamawia-nych
jednostek w
ramach prawa

netto2

opcji1

o

1a

jedna godzina
zegarowa pracy

4.

trenera/moderatora/
facylitatora/coach’a

1b

jedna
godzina
zegarowa

92
godziny
zegarowe

117
godzin zegarowych

550,00 zł

przeprowadzenie
jednego dnia
szkoleniowego
warsztatów dla jednej
grupy szkoleniowej,

2a

liczącej do 16-stu
uczestników włącznie
przez jednego
metodyka/diagnostę
lub trenera (jeden dzień
szkoleniowy trwający 8
godzin zegarowych, w
tym przerwa na lunch i

5.

przerwy kawowe, tj. 9
godzin szkoleniowych
pracy z grupą, a jedna

jeden
dzień
szkoleniowy
war-

100
dni
szkoleniowych

125

4200,00 zł

dni szkoleniowych

sztatów

godzina szkoleniowa to
45 minut pracy trenera

2b

z grupą i realizacji
zakładanego programu)
(cena zawiera wszystkie
niezbędne koszty związane
z realizacją Programu,
opisane w SOPZ i IPU,
wyłączając koszty określone
w wierszu nr 1 i 3, 4, 5 i 6).

praca każdego
dodatkowego trenera
na warsztacie, w którym
weźmie udział więcej

3a

niż 16-stu uczestników,
przy założeniu, że
warsztat potrwa 8
godzin zegarowych, w

6.

tym przerwa na lunch i
przerwy kawowe, tj. 9
godzin szkoleniowych
pracy z grupą, a jedna

3b

godzina szkoleniowa to
45 minut pracy trenera
z grupą i realizacji
zakładanego programu

jeden
dzień
szkoleniowy
pracy
każde-go
dodatkowe-go
trenera
na warsztacie

X

X

2600,00 zł6

Łączna cena brutto za
materiały
szkoleniowe maksymalną liczbę
zamawianych
jednostek5: 700

x

x

x

23 850,89 zł

pakietów gadżetów
promocyjnych, 2 rollup’y oraz pakiet 150ciu plakatów
promujących

Część II
A

B

C

D

Rodzaj usługi/działania

F

Szacowana

Wartość jednej

liczba zama-

jednostki w PLN

wianych
LP

E

Jedno-

jednostek w

stka

ramach
zamówienia
podstawoweg

Szacowana
liczba zamawianych jednostek
w ramach prawa

netto2

opcji1

o

1a

jedna godzina zegarowa
pracy

4.

trenera/moderatora/facy
litatora/coach’a

1b

jedna
godzina
zegarowa

140

175

godzin

godzin

zegarowych

zegarowych

550,00 zł

przeprowadzenie jednego
dnia szkoleniowego
warsztatów dla jednej grupy
szkoleniowej, liczącej do 16stu uczestników włącznie

2a

przez jednego
metodyka/diagnostę lub
trenera (jeden dzień

5.

szkoleniowy trwający 8

jeden

godzin zegarowych, w tym

dzień

przerwa na lunch i przerwy

szkole-

16

22

kawowe, tj. 9 godzin

niowy

dni szkoleniowych

dni szkoleniowe

szkoleniowych pracy z

war-

grupą, a jedna godzina

sztatów

4200,00 zł

szkoleniowa to 45 minut
pracy trenera z grupą i
realizacji zakładanego

2b

programu)
(cena zawiera wszystkie
niezbędne koszty związane z
realizacją Programu, opisane w
SOPZ i IPU, wyłączając koszty
określone w wierszu nr 1 i 3)

przeprowadzenie jednego
warsztatu trwającego do 3
(trzech) godzin zegarowych
dla jednej grupy

6.

3a

szkoleniowej, liczącej do 16stu uczestników włącznie
przez jednego

jeden
warsztat

16

20

do 3-ech

warsztatów

warsztatów

godzin

metodyka/diagnostę lub
trenera

ZATWIERDZAM
Bartosz Dziadecki
Kierownik Sekcji Zakupów
Dział Administracji i Zakupów

3200,00 zł

