Warszawa, 30 września 2019 r.
DAG-SZP.262.44.2019
Wszyscy zainteresowani

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
w dniu 30 września 2019 r.

Dotyczy:

postępowania

o

udzielenie

zamówienia(Nr

42/19/US)

pn.

„Przygotowanie

i

przeprowadzenie warsztatu IdeaLab”.
W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia na
usługi społeczne do dnia 30 września 2019 r. godz. 11:00 (tj. do terminu składania ofert określonego w
ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego w dniu
13.09.2019 r.), złożono 1 ofertę.
Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 30 września 2019 r., godz. 12:00. Bezpośrednio przed
otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
ww. zamówienia, tj.: 282 900,00 zł brutto.
Podczas otwarcia ofert odczytano informacje wymagane art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
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 przeprowadzenia warsztatów - zamówienia – 2-6 marca 2020 r.
2. Termin realizacji zamówienia - od daty podpisania umowy do dnia otrzymania oceny
warsztatów, przy czym nie później niż do 10 kwietnia 2020 r., pozostałe rozliczenia – najpóźniej
do dnia 30 lipca 2020 r.

3. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę i
zaakceptowana przez Zamawiającego faktura, wystawiona przez Wykonawcę w walucie
polskiej, na podstawie protokołu odbioru sporządzonego zgodnie z postanowieniami § 6
Umowy. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 (trzydziestu) dni
kalendarzowych od dnia doręczenia Zamawiającemu 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.). Wykonawca uprawniony jest do
wystawienia faktury VAT po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru, stwierdzającego
należyte wykonanie Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 6 Umowy. Zapłata
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi w walucie polskiej, przelewem na rachunek
bankowy wskazany na fakturze VAT.
Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Centre for Facilitation Limited
15 Littlethorpe Hill, Hartshead, Liversedge, West Yorkshire, WF 15 8AZ
Wielka Brytania

1.

Wykonawca w formularzu oferty w pkt 6) zaakceptował termin realizacji zamówienia
oraz warunki płatności określone w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz wskazał:
a) Cena oferty brutto: 186 684,00 PLN
b) Przeprowadzenie 5 warsztatów w formule „sandpit”/„idélab”
c) 2 facylitatorów przeprowadziło w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert odpowiednio 6 i 5 warsztatów w formule
„sandpit”/„idélab”.

ZATWIERDZAM
Cezary Błaszczyk
Zastępca Dyrektora Działu Współpracy Międzynarodowej

