
1 

 

Warszawa, dnia 12 lipca 2022 r. 
Protokół 

z otwarcia ofert w dniu 12-07-2022 r. o godz. 10:30 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z wyborem oferty najkorzystniejszej bez prowadzenia negocjacji: „Wykonanie prac 
badawczych w zakresie plonów zbóż ozimych i ziemniaków na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego” - numer sprawy: 10/DR/TP/2022. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 200 000,00 zł brutto, w tym: 
Część nr 1 w wysokości 66 500,00 zł 
Część nr 2 w wysokości 133 500,00 zł 

Zestawienie ofert 
Do upływu terminu składania ofert złożono następujące oferty: 
(podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, cenę): 

Część nr 1 - Badanie plonów zbóż ozimych (pszenica ozima i żyto) 

 

Część nr 2 - Badanie plonów ziemniaków 

Of
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ta
 

Nr
 

nazwa (firma) albo imię i 
nazwisko wykonawcy   

adres siedziby lub miejsca 
zamieszkania 

Cena oferty brutto 
(PLN) 

Sposób realizacji badania 
Termin 

wykonania 
Czas 

gwarancji 
Warunki 
płatności S1a 

wielkość próby 

S1b 
podział plonowania na 

odmiany 

S1c 
pozyskanie informacji 

S2 
sposób uzyskania 

danych 

1 

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji 
Roślin – Państwowy Instytut 
Badawczy  
Radzików 
05-870 Błonie 

120.000,00 zł 
> 360 

gospodarstw 
z podziałem na odmiany 

z gospodarstw rolnych 
specjalizujących się w 

produkcji zbóż 

wywiad  
w gospodarstwie 

rolnym 
Zgodnie  
z SWZ 

Zgodnie z 
SWZ 

Zgodnie z 
SWZ 
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r nazwa (firma) albo imię i 
nazwisko wykonawcy   

adres siedziby lub miejsca 
zamieszkania 

Cena oferty brutto 
(PLN) 

Sposób realizacji badania 

Termin 
wykonania 

Czas 
gwarancji 

Warunki 
płatności 

S1a 
wielkość 

próby 

S1b 
podział na grupy 

wczesności 
odmian 

S1c 
pozyskanie 
informacji 

S2 
sposób uzyskania 

danych 

S3 
metody zastosowane 
w pracy badawczej 
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Imię i Nazwisko Funkcja Podpis 

Bartosz Wielądek Przewodniczący komisji urlop 

Agnieszka Jagoda Sekretarz praca zdalna 

Marzena Brzychcy Sekretarz praca stacjonarna 

Małgorzata Kuliś Członek praca zdalna 

Renata Pytkowska Członek  praca zdalna 
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