Warszawa, 30 grudnia 2020 r.
DAZ.262.51.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
w dniu 30 grudnia 2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 41/20/PN/N) którego przedmiotem
jest przeprowadzenie w latach 2021 i 2022 finansowych kontroli projektów nadzorowanych przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego do dnia 30 grudnia 2020 r. do godz. 11:00 (tj. do terminu składania ofert określonego
w ogłoszeniu o zamówieniu DZUE nr 2020/S 232-571662 z dnia 27.11.2020 r.), w wersji elektronicznej
złożono 4 oferty.
Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 30 grudnia 2020 r., godz. 12:00. Bezpośrednio przed
otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
ww. zamówienia, tj.: 2 127 065,57 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 z późn. zm.).
Sprawdzono czy Wykonawcy zaakceptowali wymagany przez Zamawiającego termin realizacji
zamówienia oraz warunki płatności.
1. Termin realizacji zamówienia - od dnia zawarcia umowy do dnia 31 stycznia 2023 roku.
Szczegółowy opis terminu realizacji kontroli w poszczególnych latach został opisany w pkt. 4
SIWZ.
2. Wynagrodzenie płatne jest z dołu, za każdy miesiąc realizacji Umowy i stanowi iloczyn liczby
kontroli przeprowadzonych i odebranych bez zastrzeżeń przez Zamawiającego oraz ceny
jednostkowej określonej w § 7 ust. 1 Umowy. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest złożenie
lub przesłanie w formie elektronicznej (w postaci dokumentu opatrzonego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym) przez Wykonawcę wypełnionego i zatwierdzonego przez
Zamawiającego wniosku o wypłatę, przygotowanego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik

nr 6 do Umowy oraz prawidłowo wystawionej na jego podstawie faktury VAT. Wniosek o wypłatę
powinien uwzględniać jedynie te kontrole, które zostały odebrane przez Zamawiającego bez
zastrzeżeń w okresie objętym wnioskiem.
Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia
jej doręczenia Zamawiającemu 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 (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 2191, ze zm.). Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy
wskazany na fakturze VAT, znajdujący się w wykazie podatników VAT udostępnianym w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra
właściwego do spraw finansów publicznych.
Wykaz ofert, które zostały złożone w terminie składania ofert wraz ze wskazaniem ich cen
Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
VARSOVIA CAPITAL S.A.
ul. Bagno 2 lok. 73, 00-112 Warszawa
Wykonawca w formularzu oferty w pkt 4) zaakceptował termin realizacji zamówienia oraz
warunki płatności określone w SIWZ.
Cena brutto oferty wraz z prawem opcji: 1 406 800,20 zł
Podejście metodyczne:

1.

Podkryterium
Wartość kosztów kwalifikowanych planowanych do
skontrolowania w ramach wszystkich kategorii występujących w
projektach przewidzianych do kontroli w 2021r. i 2022 r.
Łączna wartość zamówień udzielonych na podstawie ustawy
PZP planowanych do skontrolowania w projektach
przewidzianych do kontroli w 2021 r. i 2022 r. (jeżeli
wykonawca projektu lub współwykonawcy projektu nie są
zobowiązani do stosowania ustawy PZP, kontroli podlegać
będzie łączna wartość zamówień udzielonych zgodnie z zasadą
konkurencyjności lub na innych zasadach określonych
szczegółowo w umowie o wykonanie i finansowanie projektu
lub innych dokumentach).

Oferta
Wykonawcy
wyrażona w %
61%

56%

IDIPSUM Sp. z o.o.
ul. Asfaltowa 1/11, 52-235 Wrocław
Adres do korespondencji: ul. Dietla 15/7, 31-070 Kraków
Wykonawca w formularzu oferty w pkt 4) zaakceptował termin realizacji zamówienia oraz
warunki płatności określone w SIWZ.
Cena brutto oferty wraz z prawem opcji: 1 061 736,00 zł
Podejście metodyczne:

2.

Podkryterium
Wartość kosztów kwalifikowanych planowanych do
skontrolowania w ramach wszystkich kategorii występujących w
projektach przewidzianych do kontroli w 2021r. i 2022 r.
Łączna wartość zamówień udzielonych na podstawie ustawy
PZP planowanych do skontrolowania w projektach
przewidzianych do kontroli w 2021 r. i 2022 r. (jeżeli
wykonawca projektu lub współwykonawcy projektu nie są
zobowiązani do stosowania ustawy PZP, kontroli podlegać
będzie łączna wartość zamówień udzielonych zgodnie z zasadą
konkurencyjności lub na innych zasadach określonych
szczegółowo w umowie o wykonanie i finansowanie projektu
lub innych dokumentach).

Oferta
Wykonawcy
wyrażona w %
61%

56%

DPC A. Danylczenko i Spółka Sp. jawna
ul. Armii Krajowej 15/7, 45-071 Opole
Wykonawca w formularzu oferty w pkt 4) zaakceptował termin realizacji zamówienia oraz
warunki płatności określone w SIWZ.
Cena brutto oferty wraz z prawem opcji: 1 560 956,10 zł
Podejście metodyczne:
Podkryterium
3.

Wartość kosztów kwalifikowanych planowanych do
skontrolowania w ramach wszystkich kategorii występujących w
projektach przewidzianych do kontroli w 2021r. i 2022 r.
Łączna wartość zamówień udzielonych na podstawie ustawy
PZP planowanych do skontrolowania w projektach
przewidzianych do kontroli w 2021 r. i 2022 r. (jeżeli
wykonawca projektu lub współwykonawcy projektu nie są
zobowiązani do stosowania ustawy PZP, kontroli podlegać
będzie łączna wartość zamówień udzielonych zgodnie z zasadą
konkurencyjności lub na innych zasadach określonych
szczegółowo w umowie o wykonanie i finansowanie projektu
lub innych dokumentach).

Oferta
Wykonawcy
wyrażona w %
61%

56%

KPW Audytor Sp. z o.o.
ul. Tymienieckiego 25C/410, 90-350 Łódź
Wykonawca w formularzu oferty w pkt 4) zaakceptował termin realizacji zamówienia oraz
warunki płatności określone w SIWZ.
Cena brutto oferty wraz z prawem opcji: 1 923 474,00 zł
Podejście metodyczne:
Oferta
Wykonawcy
wyrażona w %

Podkryterium
4.

Wartość kosztów kwalifikowanych planowanych do
skontrolowania w ramach wszystkich kategorii występujących w
projektach przewidzianych do kontroli w 2021r. i 2022 r.
Łączna wartość zamówień udzielonych na podstawie ustawy
PZP planowanych do skontrolowania w projektach
przewidzianych do kontroli w 2021 r. i 2022 r. (jeżeli
wykonawca projektu lub współwykonawcy projektu nie są
zobowiązani do stosowania ustawy PZP, kontroli podlegać
będzie łączna wartość zamówień udzielonych zgodnie z zasadą
konkurencyjności lub na innych zasadach określonych
szczegółowo w umowie o wykonanie i finansowanie projektu
lub innych dokumentach).

61%

56%

Maciej Grzegorzewski
Dyrektor Działu Kontroli Projektów
/podpisano elektronicznie/

