DAZ.262.9.2019
ZATWIERDZAM
Maciej Grzegorzewski
Dyrektor
Działu Kontroli Projektów

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
w dniu 17 marca 2020 r.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 55/19/PN) na
przeprowadzenie w latach 2020 i 2021 kontroli trwałości po zakończeniu realizacji
projektów współfinansowanych w ramach POIG nadzorowanych przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju.
W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego do dnia 16 marca 2020 r. godz. 12:00 (tj. do terminu składania ofert
określonego w ogłoszeniu o zamówieniu nr 2020/S 029-067714, zamieszczonym w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11.02.2020 r.), złożono 3 oferty.
Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 16 marca 2020 r., godz. 13:00. Bezpośrednio przed
otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
ww. zamówienia, tj.: 420 217,20 zł brutto.
Podczas otwarcia ofert odczytano informacje wymagane art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 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. Termin wykonania zamówienia - od dnia zawarcia umowy do dnia 31 lipca 2021 roku, z tym
że przewidziano następujące terminy realizacji usługi:
1.1. w zakresie kontroli przewidzianych do realizacji w 2020 roku, termin końcowy rozpoczęcia
ostatniej kontroli trwałości w miejscu realizacji projektu – 20 grudnia 2020 roku;
1.2. w zakresie kontroli przewidzianych do realizacji w 2021 roku, termin końcowy rozpoczęcia
ostatniej kontroli trwałości w miejscu realizacji projektu – 25 lutego 2021 roku;
1.3. termin przekazania raportu końcowego z realizacji przedmiotu zamówienia - do 31 maja
2021 roku.

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 kontroli określonej w § 8 ust. 1 Umowy.
Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest złożenie przez Wykonawcę wypełnionego i
zatwierdzonego przez Zamawiającego wniosku o wypłatę, przygotowanego zgodnie ze
wzorem stanowiącym Załącznik nr 11 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. Odbiór kontroli przez
Zamawiającego bez zastrzeżeń następuje po spełnieniu łącznie następujących warunków:
 przeprowadzeniu przez Wykonawcę kontroli zgodnie z Umową oraz SOPZ;
 zaakceptowaniu przez Zamawiającego treści Informacji pokontrolnej i Listy sprawdzającej;
 zawarciu przez Wykonawcę w Informacji pokontrolnej i na Liście sprawdzającej ustaleń i
wniosków opartych wyłącznie na faktach i dowodach;
 ustosunkowaniu się Wykonawcy do uwag, wyjaśnień i zastrzeżeń do treści Informacji
pokontrolnej zgłoszonych przez Beneficjenta;
 przekazaniu Zamawiającemu kompletnych akt kontroli;
 zachowaniu treści Informacji pokontrolnej i Listy sprawdzającej przez Wykonawcę w
poufności względem Beneficjenta oraz osób trzecich (treść Informacji pokontrolnej
przekazywana jest Beneficjentowi wyłącznie przez Zamawiającego).
3. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych
od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 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.) 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.

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
IDIPSUM Sp. z o. o., ul. Asfaltowa 1/11, 52-235 Wrocław;
Adres do korespondencji: ul. Dietla 15/7, 31-070 Kraków

Cena jednostkowa kontroli netto: 3 990,00 zł.
WARTOŚĆ OFERTY:
Cena netto oferty: 159 600,00 zł.
1

Cena brutto oferty: 196 308,00 zł.
Tabela nr 1. Liczba zespołów kontrolujących
Kryterium

Oferta Wykonawcy wyrażona w sztukach

Liczba zespołów kontrolujących

4

Wykonawca zaakceptował termin realizacji zamówienia oraz warunki płatności określone
w SIWZ
Grupa Gumułka – Euroedukacja Sp. z o. o.
Ul. Jana Matejki 4, 40-077 Katowice
Cena jednostkowa kontroli netto: 5 370,00 zł.
WARTOŚĆ OFERTY:
Cena netto oferty: 214 800,00 zł.
2.

Cena brutto oferty: 264 204,00 zł.
Tabela nr 1. Liczba zespołów kontrolujących
Kryterium

Oferta Wykonawcy wyrażona w sztukach

Liczba zespołów kontrolujących

4

Wykonawca zaakceptował termin realizacji zamówienia oraz warunki płatności określone
w SIWZ

„DPC A. Danylczenko i spółka” Spółka Jawna
Ul. Armii Krajowej 15/7
45-071 Opole

Cena jednostkowa kontroli netto: 6 315,00 zł.
WARTOŚĆ OFERTY:
3.

Cena netto oferty: 252 600,00 zł.
Cena brutto oferty: 310 698,00 zł.
Tabela nr 1. Liczba zespołów kontrolujących
Kryterium

Oferta Wykonawcy wyrażona w sztukach

Liczba zespołów kontrolujących

5

Wykonawca zaakceptował termin realizacji zamówienia oraz warunki płatności określone
w SIWZ

