ZATWIERDZAM
Agnieszka Szmit
Dyrektor Działu Komunikacji i Promocji
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
w dniu 3 marca 2020 r.
DAZ.262.20.2020
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 14/20/US/P11) „Organizacja konferencji
dot. inicjatywy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pn. Wielkie Wyzwanie: Energia”.

W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia na usługi
społeczne do dnia 3 marca 2020 r. godz. 10:00 (tj. do terminu składania ofert określonego w ogłoszeniu
o zamówieniu nr 2020/S 042-100155, zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu
28.02.2020 r.), poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP złożono 6 ofert.
Dodatkowo Zamawiający informuje o zaistniałej sytuacji:
Wykonawca Ibento przekazał za pośrednictwem ePUAP plik w formacie zip, który przy deszyfrowaniu w aplikacji
miniportalu służącej do szyfrowania i deszyfrowania ofert postępowań, pokazuje następujący komunikat „Brak
plików spełniających kryteria odszyfrowania”.
Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 3 marca 2020 r., godz. 10:30. Bezpośrednio przed otwarciem ofert
Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia, tj.: kwotę 193 800,03 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 2019 r. poz. 1843).
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. Spotkanie odbędzie się jednego dnia w terminie 24 marca 2020 r. w miejscu wybranym przez
Zamawiającego spośród miejsc zaproponowanych przez Wykonawcę. W tym terminie zostanie
przeprowadzone Spotkanie oraz zostaną zrealizowane elementy zamówienia (z wyłączeniem realizacji
spotów oraz ewentualnej produkcji i dostawy wybranych materiałów promocyjnych) Zamawiający
dopuszcza zmianę terminu - Zamawiający nie później niż 7 dni kalendarzowych przed datą wydarzenia
poinformuje Wykonawcę o nowym terminie.
2. Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej wersji spotów do dnia 24 kwietnia 2020 r.
3. Produkcji i dostawy wybranych materiałów promocyjnych do dnia 24 marca 2020 r. (Zamawiający dopiero
po podpisaniu umowy, może podjąć decyzję o przygotowaniu, produkcji i dostawie wybranych materiałów
promocyjnych, w tym publikacji, w terminie do dnia 17 kwietnia 2020 r.). Na dzień ogłoszenia
postępowania wszystkie materiały wraz z nadrukami muszą być dostarczone w dniu 24 marca 2020 r. w celu
rozdysponowania ich uczestnikom Spotkania podczas rejestracji.
4. Wynagrodzenie płatne jest po stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania usług objętych
Przedmiotem Umowy, w Protokole, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy bez zastrzeżeń, na podstawie

prawidłowo wystawionej i doręczonej do siedziby Zamawiającego faktury VAT albo odebranej 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.), zawierającej prawidłowy numer rachunku bankowego, znajdujący się
w wykazie podatników VAT udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej
urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w terminie 30 (trzydziestu) dni
od dnia jej doręczenia albo odebrania.
Za dzień zapłaty uważa się dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
e-xon S.C. Sylwia Kotowicz Piotr Izdebski
ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań

1.

Wykonawca w formularzu oferty w pkt 7) zaakceptował termin realizacji zamówienia oraz
warunki płatności określone w Ogłoszeniu.

Cena oferty brutto: 184 500,00 zł.
KDK Sp. z o.o.
Ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa
2.

Wykonawca w formularzu oferty w pkt 7) zaakceptował termin realizacji zamówienia oraz
warunki płatności określone w Ogłoszeniu.
Cena oferty brutto: 190 000,00zł.

3.

IBENTO – otrzymany plik przekazany do weryfikacji przez miniPortal w UZP
Tomo Group Sp. z o.o.
Ul. Frascati 4/18, 00-483 Warszawa

4.

Wykonawca w formularzu oferty w pkt 7) zaakceptował termin realizacji zamówienia oraz
warunki płatności określone w Ogłoszeniu.
Cena oferty brutto: 203 196,00 zł.
INNOVA Paweł wierzbicki
Ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa

5.

Wykonawca w formularzu oferty w pkt 7) zaakceptował termin realizacji zamówienia oraz
warunki płatności określone w Ogłoszeniu.
Cena oferty brutto: 184 315,50 zł.
MADE IN WARSAW MACIEJ KONOPKA
Ul. SPRAWNA 8A/62, 03-147 WARSZAWA

6.

Wykonawca w formularzu oferty w pkt 7) zaakceptował termin realizacji zamówienia oraz warunki
płatności określone w Ogłoszeniu.

Cena oferty brutto: 192 310,50 zł.

