Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach projektów Pomocy Technicznej POIR

Warszawa, dnia 5 września 2017 r.

ZATWIERDZAM
Zastępca Dyrektora Działu Komercjalizacji

Daniel Kraszewski

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 19/17/PN) na przeprowadzenie
doradztwa

biznesowego

przygotowującego

do

rozpoczęcia

działalności

spółek

technologicznych w ramach programu BRIDGE ALFA oraz pełnienie funkcji menagera ds.
komitetów inwestycyjnych.

W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego do dnia 04 września 2017 r. godz. 13:00 (tj. do terminu składania ofert,
określonego

w

ogłoszeniu

o

zmianie

ogłoszenia

nr

562696-N-2017,

zamieszczonym

w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.08.2017 r.), do części I, nie wpłynęła żadna oferta,
do części II złożono jedną ofertę.
Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 04 września 2017 r., godz. 13:30.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie ww. zamówienia, tj.:
a) w cz. I – 332 592,00 zł brutto,
b) w cz. II – 332 317,61 zł brutto.
Podczas otwarcia ofert odczytano informacje wymagane art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze. zm.) tj. odczytano
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nazwę (firmy) oraz adres wykonawcy, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i
warunków płatności zawarte w ofercie:
1. Termin wykonania zamówienia – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Warunki płatności – Wynagrodzenie płatne jest w okresach miesięcznych, na podstawie
prawidłowo wystawionej i doręczonej Zamawiającemu faktury VAT, przelewem na rachunek
bankowy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu. Za dzień
zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego poleceniem
przelewu.
3. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, a także informacje dotyczące ceny:
Numer
oferty
1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Kancelaria Adwokacja Maciej Morawski
ul. Słowackiego 12
33-100 Tarnów
Wykonawca w formularzu oferty w pkt 4 zaakceptował termin wykonania
zamówienia oraz warunki płatności określone w SIWZ.
Cena oferty brutto dla cz. II: 332.100,00 zł brutto
Cena za roboczogodzinę brutto dla części II: 369,00 zł brutto
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