Warszawa, 21 października 2019 r.
DAZ-SZP.262.48.2019

Wszyscy zainteresowani

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 39/19/PN) na badanie pn.
„Ewaluacja interwencji wspierających umiędzynarodowienie, zmiany organizacyjne i rozwój
kompetencji kadr uczelni”, realizowanych w ramach Działań 3.3 (Umiędzynarodowienie polskiego
szkolnictwa wyższego) oraz 3.4 (Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego) III osi priorytetowej
PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego do 21 października 2019 r. do godz. 12:00 złożono 2 oferty.
Termin otwarcia ofert wyznaczono na 21 października 2019 r. na godz. 13:00. Bezpośrednio przed
otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
ww. zamówienia, tj. 279 000,00 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. Termin wykonania zamówienia – odbędzie się w okresie maksymalnie 151 dni (+/- tydzień) dni
kalendarzowych. Planowana realizacja zamówienia przypada na IV kwartał 2019 roku
i I kwartał 2020 roku (zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy stanowiących
Załącznik nr 7 do SIWZ).
2. Wynagrodzenie płatne każdorazowo przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturach VAT, w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur VAT albo odebrania przez Zamawiającego
przesłanych przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, 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.).
3. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest każdorazowo protokół odbioru, o którym mowa
w § 7 ust. 2 Umowy, potwierdzający wykonanie danej części Przedmiotu Umowy przez
Wykonawcę, bez zastrzeżeń.

4. Wykaz ofert, które zostały złożone w terminie składania ofert wraz ze wskazaniem ich cen:
Numer
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
oferty
ECORYS Polska Sp. z o. o.
ul. Solec 38
1
00-394 Warszawa
Cena brutto (waga 30%): 333 475,89 zł.
Sposób realizacji zamówienia (waga 70%)
EVALU Sp. z o. o.
ul. Dzika 19/23 lok. nr 55
2
00-172 Warszawa
Cena brutto (waga 30%): 325 335,00 zł.
Sposób realizacji zamówienia (waga 70%)

Agnieszka Tokaj – Krzewska
Zastępca Dyrektora Działu Strategii

