Ogłoszenie nr 2022/BZP 00204739/01 z dnia 2022-06-10

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Badanie jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Biuro Rzecznika Praw Dziecka
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016387630
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Chocimska 6
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-791
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: 22 583 66 00
1.5.8.) Numer faksu: 22 583 66 96
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@brpd.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brpd.gov.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/63d0780a-f6ec-4cc2-b07f-ae2cf43e28b1
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ
kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ochrona praw dzieci
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Badanie jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e00510e7-c54b-11ec-b879-9a86e5ac3946
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00204739/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-10 14:05
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010657/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Badanie opinii publicznej - Badanie jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00135982/04

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: BRPD/ZP/16/2022
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.3.) Wartość zamówienia: 476000,00 PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
Część 1
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania w zakresie oceny jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce z perspektywy
ich rodziców oraz postaw rodzicielskich w strategii ilościowej za pomocą przekazanych Wykonawcy kwestionariuszy:
KIDSCREEN 27, Skali postaw rodzicielskich - SPR (M. Plopa) oraz pytań metryczkowych. Grupa badana rodziców - rodzice
dzieci uczących się na następujących poziomach edukacyjnych: Klasa 2 podstawowa: 600 rodziców (w tym min. 200 ojców),
Klasa 6 podstawowa: 600 rodziców (w tym min. 200 ojców), Klasa 2 ponadpodstawowa: 600 rodziców (w tym min. 200
ojców). Do obowiązków Wykonawcy będzie należał m.in. wybór grupy badawczej, przeprowadzenie badania, sporządzenie
baz danych, analiza wyników oraz opracowanie wyników w postaci raportu. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia
nastąpi przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy na zasadach określonych w projektowanych
postanowieniach umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu
zamówienia (część I). Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w
projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 9 do SWZ.
4.5.3.) Główny kod CPV: 79320000-3 - Usługi badania opinii publicznej
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79315000-5 - Usługi badań społecznych
4.5.5.) Wartość części: 75000,00 PLN
Część 2
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania dotyczącego codzienności oczami dziecka w strategii jakościowej za
pomocą indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI). W ramach badania zostanie przeprowadzonych i przeanalizowanych
45 wywiadów. Do obowiązków Wykonawcy będzie należał m.in. wybór grupy badawczej, uzyskanie wymaganych zgód
rodziców na przeprowadzenie badania, przeprowadzenie przeprowadzenie wywiadów, transkrypcja, analiza wyników oraz
opracowanie wyników w postaci raportu. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi przeniesienie autorskich praw
majątkowych do przedmiotu umowy na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (część II), zwany dalej także
„OPZ”. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych
postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 9 do SWZ.
4.5.3.) Główny kod CPV: 79320000-3 - Usługi badania opinii publicznej
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79315000-5 - Usługi badań społecznych
4.5.5.) Wartość części: 63000,00 PLN
Część 3
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania w zakresie odkrycia idealnego świata dziecka z wykorzystaniem
metodologii design thinking. Celem badania jest zrekonstruowanie świata, który z perspektywy dzieci i młodzieży byłby dla
nich idealny. Badanie przeprowadzone zostanie w trzech etapach: etap I badania z wykorzystaniem metodologii design
thinking (DF) - tworzenie idealnego świata dziecka/nastolatka – 6 grup po 12 osób, etap II badania - grupy fokusowe (FGI) z
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uczestnikami badania (6 FGI – po ok. 8-12 osób) – testowanie modelu wypracowanego w czasie warsztatu/procesu DF,
etap III badania z wykorzystaniem metodologii DF – spotkania w tych samych trzech grupach. Wykorzystując dane z FGI
następuje optymalizacja rozwiązania i stworzenie jego ostatecznej wersji. Do obowiązków Wykonawcy będzie należał m.in.
wybór grupy badawczej, uzyskanie wymaganych zgód rodziców na przeprowadzenie warsztatu DF, przeprowadzenie
wywiadów grupowych (FGI), transkrypcja, analiza wyników oraz opracowanie wyników w postaci raportu. W ramach
realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy na zasadach
określonych w projektowanych postanowieniach umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1
do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (część III). Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i
warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 9 do SWZ.
4.5.3.) Główny kod CPV: 79320000-3 - Usługi badania opinii publicznej
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79315000-5 - Usługi badań społecznych
4.5.5.) Wartość części: 58000,00 PLN
Część 4
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania dotyczącego codziennej aktywności dzieci i młodzieży, którego celem jest
uchwycenie codzienności dzieci i młodzieży w perspektywie behawioralnej. Etap 1 - identyfikacja kategorii zachowań dzieci i
młodzieży, która pozwoli na stworzenie narzędzia (kwestionariusza) codziennych zachowań - zebranie danych dotyczących
codziennych zachowań dzieci i młodzieży w poszczególnych grupach wiekowych w formie planera zachowań – planera
pokazującego zachowania w czasie typowego dnia dziecka/nastolatka w ujęciu dobowym (24h). Wybór formy/ metodologii
zbierania danych należy do Wykonawcy. Etap II –przeprowadzenie badania codziennych zachowań dzieci i młodzieży,
zawierającego określone kategorie codziennej aktywności dzieci i młodzieży za pomocą planera - narzędzia
(kwestionariusza), dokonanie analizy ilościowej oraz stworzenie profilów zachowań współczesnych dzieci i młodzieży. W
każdej grupie ocenie będzie podlegać po 500 dni (razem 1500 pełnych dni). Jedno dziecko może wypełnić więcej niż jeden
dzień, przy czym minimalna wielkość grupy badanej na warstwę wynosi 150 osób. Do obowiązków Wykonawcy będzie
należał m.in. wybór grupy badawczej, zaproponowanie metodologii etapu I, uzyskanie wymaganych zgód rodziców na
przeprowadzenie badania, przeprowadzenie badania, sporządzenie baz danych, analiza wyników oraz opracowanie
wyników w postaci raportu. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi przeniesienie autorskich praw majątkowych
do przedmiotu umowy na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowi Załącznik nr 1 SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (część IV). Wykonawca zobowiązany jest
zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących
załącznik nr 9 do SWZ.
4.5.3.) Główny kod CPV: 79320000-3 - Usługi badania opinii publicznej
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79315000-5 - Usługi badań społecznych
4.5.5.) Wartość części: 100000,00 PLN
Część 5
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania w zakresie postaw i zjawiska przemocy w stosunku do grup
marginalizowanych społecznie wśród nastolatków w strategii ilościowej. Badanie będzie przeprowadzone z wykorzystaniem
krótkiego opisu osoby z grupy marginalizowanej (vignette). Badany po przeczytaniu każdego opisu odpowiada na pytania
kwestionariuszowe (5 przypadków osób marginalizowanych x 12 pytań plus jeden opis neutralny x 12 pytań = 72 pytania
plus 11 pytań metryczkowych, całość 83 pytania) przygotowane przez Zamawiającego. Grupa badana - młodzież w wieku
15-18 lat (szkoła ponadpodstawowa) – 3000 osób.Do obowiązków Wykonawcy będzie należał m.in. wybór grupy badawczej,
uzyskanie wymaganych zgód rodziców na przeprowadzenie badania, przeprowadzenie badania, sporządzenie baz danych,
analiza wyników oraz opracowanie wyników w postaci raportu. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi
przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy na zasadach określonych w projektowanych
postanowieniach umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu
zamówienia (część V). Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w
projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 9 do SWZ.
4.5.3.) Główny kod CPV: 79320000-3 - Usługi badania opinii publicznej
4.5.5.) Wartość części: 180000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
Część 1
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SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 61992,00 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 88560,00 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 61992,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
Wykonawca
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Centrum Badań Marketingowych INDICATOR Sp. z o. o.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 012598755
7.3.3) Ulica: ul. Świętojerska 5/7
7.3.4) Miejscowość: Warszawa
7.3.5) Kod pocztowy: 00-236
7.3.6.) Województwo: mazowieckie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-09
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 61992,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 51 dni
Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
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6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 57564,00 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 76260,00 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 57564,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
Wykonawca
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Danae Sp. z o.o.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 147073210
7.3.3) Ulica: ul. Bora-Komorowskiego 19b
7.3.4) Miejscowość: Gdańsk
7.3.5) Kod pocztowy: 80-377
7.3.6.) Województwo: pomorskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-08
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 57564,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni
Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się unieważnieniem
5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił część III postępowania na zasadzie art. 255 pkt. 1 uPzp, bowiem w części III postępowania nie
złożono żadnej oferty.
SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
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6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 78966,00 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 136530,00 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 78966,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
Wykonawca
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Danae Sp. z o.o.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 147073210
7.3.3) Ulica: ul. Bora-Komorowskiego 19b
7.3.4) Miejscowość: Gdańsk
7.3.5) Kod pocztowy: 80-377
7.3.6.) Województwo: pomorskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)
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8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-08
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 78966,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 92 dni
Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 129000,00 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 177120,00 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 144894,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
Wykonawca
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Danae Sp. z o.o.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 147073210
7.3.3) Ulica: ul. Bora-Komorowskiego 19b
7.3.4) Miejscowość: Gdańsk
7.3.5) Kod pocztowy: 80-377
7.3.6.) Województwo: pomorskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)
8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-08
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 144894,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 51 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE
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Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot: części I zamówienia w terminie do 51 dni roboczych od dnia zawarcia
umowy; części II zamówienia w terminie do 56 dni roboczych od dnia zawarcia umowy; części IV zamówienia w terminie do
92 dni roboczych od dnia zawarcia umowy; części V zamówienia w terminie do 51 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
Realizacja przedmiotu zamówienia w każdej części zamówienia będzie przebiegała zgodnie z harmonogramem zwartym w
załączniku nr 1 do SWZ – OPZ określonym odrębnie dla każdej części zamówienia.
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