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ZATWIERDZAM
Zbigniew Zieliński
Dyrektor
Działu Administracji i Zakupów
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 43/20/US/P59)
na świadczenie usług pocztowych na rzecz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art.
138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 ze zm.) do dnia 7 grudnia 2020 r. godz. 11:00 (tj. do terminu składania ofert określonego
w odpowiedziach na pytania do treści Ogłoszenia z dnia 27.11.2020 r.) złożono 1 ofertę.
Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 7 grudnia 2020 r., godz. 12:00. Bezpośrednio przed
otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
ww. zamówienia, tj.: 861 236,41 zł brutto.
Podczas otwarcia ofert odczytano informacje wymagane w Ogłoszeniu o zamówieniu.
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. Od 02.01.2021 r. do 31.12.2023 r. W przypadku niewykorzystania środków
przeznaczonych na realizację umowy, czas obowiązywania umowy może ulec
przedłużeniu do 31.12.2024 r., lub do czasu wykorzystania tych środków, w zależności
które z ww. zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
2. Wynagrodzenie, płatne jest po stwierdzeniu przez Zamawiającego, w Zestawieniu, o
którym mowa w Umowie, należytego wykonania usług objętych Przedmiotem Umowy,
na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej do siedziby Zamawiającego

faktury, 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
NCBR.

Numer
oferty

1.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Poczta Polska Spółka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpańskiej 8
00-940 Warszawa
Cena brutto: 764 892,70 zł
Wykonawca w formularzu oferty w pkt 7) zaakceptował termin realizacji
zamówienia oraz warunki płatności określone w Ogłoszeniu o zamówieniu.

