Warszawa, dnia 11 marca 2020 r.
DAZ.262.12.2020
ZATWIERDZAM
Agnieszka Szmit
Dyrektor Działu
Komunikacji i Promocji
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 7/20/US/P12) na Świadczenie
kompleksowej usługi organizacji konferencji prasowych oraz innych wydarzeń z udziałem
mediów.
W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia na
usługi społeczne do dnia 10 marca 2020 r. godz. 12:00 złożono 5 ofert. 1 oferta wpłynęła po terminie.
Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 10 marca 2020 r., godz. 12:30. Bezpośrednio przed
otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
ww. zamówienia, tj.: brutto 372 868,35 zł.
Podczas otwarcia ofert odczytano informacje wymagane art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 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.:
Termin wykonania zamówienia:
24 miesiące od dnia zawarcia umowy lub do wykorzystania kwoty określonej w umowie(zgodnie
z zapisami Istotnych Postanowień Umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ). Zamawiający
w ramach realizacji zamówienia przewiduje zastosowanie prawa opcji. Przy skorzystaniu z prawa opcji
termin realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu o kolejne 24 miesiące.
Wynagrodzenie płatne jest po stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania usług objętych
Przedmiotem Umowy, w Protokole odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy bez zastrzeżeń, na
podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej do siedziby Zamawiającego faktury 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 publicznoprywatnym (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. Brak rachunku bankowego
Wykonawcy, znajdującego się w wykazie podatników VAT udostępnianym w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów
publicznych, uprawnia Zamawiającego do wstrzymania płatności z faktur do czasu spełnienia
wymogów opisanych w zdaniu poprzednim, a termin płatności z danej faktury ulega wydłużeniu o czas
tej zwłoki. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki za nieterminową płatność ani
uprawnienie do wstrzymania lub braku realizacji obowiązków wynikających z Umowy.
Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiającego.
Numer
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
oferty
VitoEvent Anna Wesołowska
Ul. Wał Miedzeszyński 466 z3/2
03-994 Warszawa
Wykonawca w formularzu oferty w pkt 4) zaakceptował termin realizacji
zamówienia oraz warunki płatności określone w SIWZ.
Kryterium

1.

Maksymalna cena jednostkowa brutto Zapewnienie sali wraz z wyposażeniem

7 995,00 zł

Cena jednostkowa brutto - Zapewnienie
niezbędnego sprzętu i usług wraz z transportem na
miejsce spotkania i z niego, montażem,
demontażem oraz obsługą techniczną przez cały
czas trwania Spotkania

9 594,00 zł

Cena jednostkowa brutto - Zapewnienie
niezbędnego oświetlenia wraz z transportem na
miejsce spotkania i z niego, montażem,
demontażem oraz obsługą techniczną przez cały
czas trwania Spotkania

1 845,00

Cena jednostkowa brutto - Obsługa video

12 300,00 zł

Cena jednostkowa brutto - Obsługa fotograficzna

1 230,00 zł

Cena za catering (20 osób/spotkanie), w tym:
wyposażenie, usługa kelnerska, sprzątanie). Cena
za 1 osobę.

184,50 zł

Cena za usługę make up podczas 1 spotkania

1 230,00 zł

Aspekty społeczne – zatrudnienie osób niepełnosprawnych: 1 osoba

Ibento Sp. z o.o.
Ul. Złotego Smoka 16,
02-202 Warszawa
Wykonawca w formularzu oferty w pkt 4) zaakceptował termin realizacji
zamówienia oraz warunki płatności określone w SIWZ.
Kryterium

2.

3.

Maksymalna cena jednostkowa brutto Zapewnienie sali wraz z wyposażeniem

4 059,00 zł

Cena jednostkowa brutto - Zapewnienie
niezbędnego sprzętu i usług wraz z transportem na
miejsce spotkania i z niego, montażem,
demontażem oraz obsługą techniczną przez cały
czas trwania Spotkania

8 682,88 zł

Cena jednostkowa brutto - Zapewnienie
niezbędnego oświetlenia wraz z transportem na
miejsce spotkania i z niego, montażem,
demontażem oraz obsługą techniczną przez cały
czas trwania Spotkania

1 775,81 zł

Cena jednostkowa brutto - Obsługa video

9 893,81 zł

Cena jednostkowa brutto - Obsługa fotograficzna

2 046,41 zł

Cena za catering (20 osób/spotkanie), w tym:
wyposażenie, usługa kelnerska, sprzątanie). Cena
za 1 osobę.

94,71 zł

Cena za usługę make up podczas 1 spotkania

879,45 zł

Aspekty społeczne – zatrudnienie osób niepełnosprawnych: 3 osoby
Made In Warsaw Maciej Konopka
Ul. Sprawna 8A/62
03-147 Warszawa
Powyższy wykonawca złożył 2 oferty nie składając oświadczenia przed
terminem składania ofert o wycofaniu jednej z nich.

KDK Sp. z o.o.
Ul. Mokotowska 14
00-561 Warszawa
Wykonawca w formularzu oferty w pkt 4) zaakceptował termin realizacji
zamówienia oraz warunki płatności określone w SIWZ.
Kryterium

4.

Maksymalna cena jednostkowa brutto Zapewnienie sali wraz z wyposażeniem

3 000,00 zł

Cena jednostkowa brutto - Zapewnienie
niezbędnego sprzętu i usług wraz z transportem na
miejsce spotkania i z niego, montażem,
demontażem oraz obsługą techniczną przez cały
czas trwania Spotkania

8 000,00 zł

Cena jednostkowa brutto - Zapewnienie
niezbędnego oświetlenia wraz z transportem na
miejsce spotkania i z niego, montażem,
demontażem oraz obsługą techniczną przez cały
czas trwania Spotkania

900,00 zł

Cena jednostkowa brutto - Obsługa video

8 000,00 zł

Cena jednostkowa brutto - Obsługa fotograficzna

1 000,00 zł

Cena za catering (20 osób/spotkanie), w tym:
wyposażenie, usługa kelnerska, sprzątanie). Cena
za 1 osobę.

100,00 zł

Cena za usługę make up podczas 1 spotkania

500,00 zł

Aspekty społeczne – zatrudnienie osób niepełnosprawnych: 2 osoby
Oferta złożona po terminie:
INNOVA Paweł wierzbicki
Ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa

