Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, projekt - Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 IZ.

Poznań, dnia 01.02.2019 r.
Dotyczy postępowania na: Wykonanie usługi badania pn. „Rozwój województwa
wielkopolskiego - trendy rozwojowe i prognozowane zmiany sytuacji społecznogospodarczej w regionie”.
Znak sprawy: DPR-II-6.433.1.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie usługi badania pn. „Rozwój województwa
wielkopolskiego - trendy rozwojowe i prognozowane zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej w
regionie”.
Zamawiający, Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, działając w trybie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuje,
że w ww. postępowaniu do dnia 31 stycznia 2019r. do godziny 10:00, złożono 5 ofert. Otwarcie ofert
odbyło się w siedzibie Zamawiającego w dniu 31.01.2019 r. o godz. 10:30.
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi:
95.000,00 zł brutto.
Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.12.2019r.
Warunki płatności: Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania prawidłowo
wystawionej faktury w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Zbiorcze zestawienie ofert:

Nr
oferty

1

2

Wykonawca

GRUPA BST Sp. z o.o.
ul. Mieczyków 12
40-748 Katowice
Konsorcjum firm:
Lider:
OPENFIELD Sp. z o.o.
ul. Ozimska 4/7
45-057 Opole
INSTYTUT BADAWCZY IPC
Sp. z o.o.
ul. Aleksandra Ostrowskiego 9
53-238 Wrocław

Cena oferty

Przeprowadzenie
dodatkowych
wywiadów
pogłębionych - IDI
Indywidualne wywiady
pogłębione

94.710,00 zł

4

105.711,12 zł

4
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3

4

5

EU-CONSULT Sp. z o.o.
ul. Toruńska 18C Lok.D
80-747 Gdańsk
RESPUBLIC Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 5
01-498 Warszawa
METAPHOR Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Zwierzyniecka 3
60-813 Poznań

98.000,00 zł

4

75.030,00 zł

4

98.000,00 zł

4

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art.24 ust.11 pzp Wykonawca
zobowiązany jest do złożenia w terminie 3 dni od dnia przekazania niniejszej informacji za
pośrednictwem strony internetowej, oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Zatwierdził:
Michał Kurzawski
Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej

Otrzymują:
- strona: www.umww.pl
- a/a.

