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Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa finansowego, 
przetwarzania transakcji finansowych i usługi izb rozrachunkowych

2022/S 077-210284

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 010978710
Adres pocztowy: ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-546
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Departament Administracji i Zamówień
E-mail: kancelaria@bfg.pl 
Tel.:  +48 225830762
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bfg.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.bfg.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka sektora finansów publicznych

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gwarantowanie depozytów, przymusowa restrukturyzacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zawarcie umowy ramowej na dokonywanie oszacowań na potrzeby procesu przymusowej restrukturyzacji – 2 
części.
Numer referencyjny: DAZ/ZP/3/2021

II.1.2) Główny kod CPV
66170000 Usługi w zakresie doradztwa finansowego, przetwarzania transakcji finansowych i usługi izb 
rozrachunkowych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem umowy ramowej jest określenie ramowych warunków udzielenia i realizacji zamówień 
wykonawczych, których przedmiot obejmuje dokonywanie przez Wykonawcę oszacowań aktywów i pasywów 
wskazanych przez Zamawiającego podmiotów, na potrzeby procesu przymusowej restrukturyzacji, w tym 
sporządzanie raportów oraz sporządzanie aktualizacji raportów lub ich części, z tłumaczeniem na język 
angielski. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został 
określony odpowiednio dla części nr 1 zamówienia w Załączniku nr 1A do SWZ oraz dla części nr 2 zamówienia 
w Załączniku nr 1B do SWZ. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w projektowanych 
postanowieniach umowy ramowej stanowiących Załącznik nr 9 do SWZ. Zakres szczegółowy zamówień 
wykonawczych oraz wszystkie warunki wykonania zamówień wykonawczych zostaną każdorazowo określone w 
zaproszeniu do złożenia oferty wykonawczej oraz umowie wykonawczej.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 100 000 000.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zawarcie umowy ramowej na dokonywanie oszacowań na potrzeby procesu przymusowej restrukturyzacji – 2 
części
Część nr: 1 (Podmioty krajowe MSR)

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66171000 Doradztwo finansowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. I.J. Skorupki 4, 00-546 Warszawa - w zakresie dostarczenia 
Zamawiającemu raportów z dokonanych oszacowań.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr 1 zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dokonywanie oszacowań aktywów i pasywów, o których 
mowa w pkt 4.2 SWZ wskazanego przez Zamawiającego Podmiotu krajowego MSR, na potrzeby procesu 
przymusowej restrukturyzacji, tj.:
1) przeprowadzenie oszacowania, w zakresie o którym mowa w art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. 
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 842 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” (dalej: „Oszacowanie 1”), w tym sporządzenie raportu 
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z Oszacowania 1 (dalej: „Raport Wykonawcy z Oszacowania 1”) wraz z tłumaczeniem na język angielski 
Raportu Wykonawcy z Oszacowania 1;
2) sporządzenie aktualizacji Raportu Wykonawcy z Oszacowania 1 lub jego części wraz z tłumaczeniem na 
język angielski aktualizacji Raportu Wykonawcy z Oszacowania 1 lub jego części;
3) przeprowadzenie oszacowania, w zakresie o którym mowa w art. 140 ust. 1 Ustawy (dalej: „Oszacowanie 
2”), w tym sporządzenie raportu z Oszacowania 2 (dalej: „Raport Wykonawcy z Oszacowania 2”) wraz z 
tłumaczeniem na język angielski Raportu Wykonawcy z Oszacowania 2;
4) sporządzenie aktualizacji Raportu Wykonawcy z Oszacowania 2 lub jego części wraz z tłumaczeniem na 
język angielski aktualizacji Raportu Wykonawcy z Oszacowania 2 lub jego części;
5) przeprowadzenie oszacowania, o którym mowa w art. 241 Ustawy (dalej: „Oszacowanie 3”), w tym 
sporządzenie raportu z Oszacowania 3 (dalej: „Raport Wykonawcy z Oszacowania 3”) wraz z tłumaczeniem na 
język angielski Raportu Wykonawcy z Oszacowania 3;
6) przeprowadzenie wstępnego Oszacowania 1, w sytuacji, o której mowa w art. 137 ust. 3 Ustawy, tj. w 
przypadku gdy dokonanie oszacowania nie jest możliwe przed wydaniem decyzji, o której mowa w art. 70 ust. 1 
lub art. 101 ust. 7- 9 lub art. 102 ust. 1 lub ust. 4 Ustawy (dalej: „Wstępne Oszacowanie 1”), w tym sporządzenie 
raportu ze Wstępnego Oszacowania 1 (dalej: „Raport Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 1”) wraz z 
tłumaczeniem na język angielski Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 1;
7) sporządzenie aktualizacji Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 1 lub jego części wraz z 
tłumaczeniem na język angielski aktualizacji Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 1 lub jego 
części;
8) przeprowadzenie wstępnego Oszacowania 2, w sytuacji o której mowa w art. 137 ust. 3 Ustawy, tj. w 
przypadku gdy dokonanie oszacowania nie jest możliwe przed wydaniem decyzji, o której mowa w art. 70 ust. 1 
lub art. 101 ust. 7- 9 lub art. 102 ust. 1 lub ust. 4 Ustawy (dalej: „Wstępne Oszacowanie 2”), w tym sporządzenie 
raportu ze Wstępnego Oszacowania 2 (dalej: „Raport Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 2”) wraz z 
tłumaczeniem na język angielski Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 2;
9) sporządzenie aktualizacji Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 2 lub jego części wraz z 
tłumaczeniem na język angielski aktualizacji Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 2 lub jego 
części.
Zamawiający zastrzega, że realizacja przedmiotu umowy ramowej odbywać się będzie zgodnie z rzeczywistym 
zapotrzebowaniem Zamawiającego. W przypadku niezrealizowania całości lub części przedmiotu umowy 
ramowej, Wykonawcy nie będzie przysługiwało w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1A do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Opis podejścia do przeprowadzenia Oszacowania 1 / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Opis podejścia do przeprowadzenia Oszacowania 2 / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: Opis podejścia do przeprowadzenia Oszacowania 3 / Waga: 25
Cena - Waga: nd.

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień objętych prawem opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy 
Pzp. Zamawiający może udzielać zamówień wykonawczych objętych prawem opcji po podpisaniu umowy 
wykonawczej, na zasadach i w okolicznościach opisanych w § 2 ust. 9 projektowanych postanowień umowy 
ramowej stanowiących Załącznik nr 9 do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zlecania realizacji 
zamówień objętych prawem opcji, polegających na: 1) przeprowadzeniu Oszacowania 1, w tym sporządzeniu 
Raportu Wykonawcy z Oszacowania 1 wraz z tłumaczeniem na język angielski Raportu Wykonawcy z 
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Oszacowania 1; 2) przeprowadzeniu Oszacowania 2, w tym sporządzeniu Raportu Wykonawcy z Oszacowania 
2 wraz z tłumaczeniem na język angielski Raportu Wykonawcy z Oszacowania 2; 3) przeprowadzeniu 
Wstępnego Oszacowania 1, w tym sporządzeniu Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 1 wraz 
z tłumaczeniem na język angielski Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 1; 4) przeprowadzeniu 
Wstępnego Oszacowania 2, w tym sporządzeniu Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 2 wraz 
z tłumaczeniem na język angielski Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 2; 5) przeprowadzeniu 
Oszacowania 3, w tym sporządzeniu Raportu Wykonawcy z Oszacowania 3 wraz z tłumaczeniem na 
język angielski Raportu Wykonawcy z Oszacowania 3; 6) sporządzeniu aktualizacji Raportu Wykonawcy 
z Oszacowania 1 lub jego części wraz z tłumaczeniem na język angielski aktualizacji Raportu Wykonawcy 
z Oszacowania 1 lub jego części; 7) sporządzeniu aktualizacji Raportu Wykonawcy z Oszacowania 2 lub 
jego części wraz z tłumaczeniem na język angielski aktualizacji Raportu Wykonawcy z Oszacowania 2 lub 
jego części; 8) sporządzeniu aktualizacji Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 1 lub jego części 
wraz z tłumaczeniem na język angielski Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 1 lub jego części; 
9) sporządzeniu aktualizacji Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 2 lub jego części wraz z 
tłumaczeniem na język angielski Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 2 lub jego części.
Zakres zamówienia gwarantowanego oraz zakres zamówienia objętego prawem opcji będzie zależał od 
rzeczywistych potrzeb Zamawiającego oraz zostanie każdorazowo określony w zaproszeniu wykonawczym i 
umowie wykonawczej, zgodnie z zasadami określonymi w projektowanych postanowieniach umowy ramowej 
stanowiących Załącznik nr 9 do SWZ. Zamawiający nie gwarantuje udzielenia zamówienia objętego prawem 
opcji, z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1A do SWZ.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert wykonawczych: k. 1 - całkowita cena oferty wykonawczej brutto za zamówienie 
gwarantowane - waga 40 % , k. 2 - całkowita cena oferty wykonawczej brutto za zamówienie objęte prawem 
opcji - waga 10%, k. 3 - czas realizacji zamówienia gwarantowanego (bez tłumaczenia) - waga 40 % i k. 4 - 
czas realizacji zamówienia objętego prawem opcji (bez tłumaczenia) - waga 10%.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zawarcie umowy ramowej na dokonywanie oszacowań na potrzeby procesu przymusowej restrukturyzacji – 2 
części
Część nr: 2 (Podmioty krajowe PSR)

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66171000 Doradztwo finansowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. I.J. Skorupki 4, 00-546 Warszawa - w zakresie dostarczenia 
Zamawiającemu raportów z dokonanych oszacowań.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część zamówienia nr 2 – przedmiotem zamówienia jest dokonywanie oszacowań aktywów i pasywów, o których 
mowa w pkt 4.2 SWZ wskazanego przez Zamawiającego Podmiotu krajowego PSR, na potrzeby procesu 
przymusowej restrukturyzacji, tj.: 1) przeprowadzenie oszacowania, w zakresie o którym mowa w art. 139 
ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 
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depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” (dalej: 
„Oszacowanie 1”), w tym sporządzenie raportu z Oszacowania 1 (dalej: „Raport Wykonawcy z Oszacowania 
1”) wraz z tłumaczeniem na język angielski Raportu Wykonawcy z Oszacowania 1; 2) sporządzenie aktualizacji 
Raportu Wykonawcy z Oszacowania 1 lub jego części wraz z tłumaczeniem na język angielski aktualizacji 
Raportu Wykonawcy z Oszacowania 1 lub jego części; 3) przeprowadzenie oszacowania, w zakresie o którym 
mowa w art. 140 ust. 1 Ustawy (dalej: „Oszacowanie 2”), w tym sporządzenie raportu z Oszacowania 2 
(dalej: „Raport Wykonawcy z Oszacowania 2”) wraz z tłumaczeniem na język angielski Raportu Wykonawcy 
z Oszacowania 2; 4) sporządzenie aktualizacji Raportu Wykonawcy z Oszacowania 2 lub jego części wraz 
z tłumaczeniem na język angielski aktualizacji Raportu Wykonawcy z Oszacowania 2 lub jego części; 
5) przeprowadzenie oszacowania, o którym mowa w art. 241 Ustawy (dalej: „Oszacowanie 3”), w tym 
sporządzenie raportu z Oszacowania 3 (dalej: „Raport Wykonawcy z Oszacowania 3”) wraz z tłumaczeniem 
na język angielski Raportu Wykonawcy z Oszacowania 3; 6) przeprowadzenie wstępnego Oszacowania 
1, w sytuacji, o której mowa w art. 137 ust. 3 Ustawy, tj. w przypadku gdy dokonanie oszacowania nie jest 
możliwe przed wydaniem decyzji, o której mowa w art. 70 ust. 1 lub art. 101 ust. 7- 9 lub art. 102 ust. 1 lub 
ust. 4 Ustawy (dalej: „Wstępne Oszacowanie 1”), w tym sporządzenie raportu ze Wstępnego Oszacowania 1 
(dalej: „Raport Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 1”) wraz z tłumaczeniem na język angielski Raportu 
Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 1; 7) sporządzenie aktualizacji Raportu Wykonawcy ze Wstępnego 
Oszacowania 1 lub jego części wraz z tłumaczeniem na język angielski aktualizacji Raportu Wykonawcy ze 
Wstępnego Oszacowania 1 lub jego części; 8) przeprowadzenie wstępnego Oszacowania 2, w sytuacji o której 
mowa w art. 137 ust. 3 Ustawy, tj. w przypadku gdy dokonanie oszacowania nie jest możliwe przed wydaniem 
decyzji, o której mowa w art. 70 ust. 1 lub art. 101 ust. 7- 9 lub art. 102 ust. 1 lub ust. 4 Ustawy (dalej: „Wstępne 
Oszacowanie 2”), w tym sporządzenie raportu ze Wstępnego Oszacowania 2 (dalej: „Raport Wykonawcy ze 
Wstępnego Oszacowania 2”) wraz z tłumaczeniem na język angielski Raportu Wykonawcy ze Wstępnego 
Oszacowania 2; 9) sporządzenie aktualizacji Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 2 lub jego 
części wraz z tłumaczeniem na język angielski aktualizacji Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 
2 lub jego części. Zamawiający zastrzega, że realizacja przedmiotu umowy ramowej odbywać się będzie 
zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem Zamawiającego. W przypadku niezrealizowania całości lub części 
przedmiotu umowy ramowej, Wykonawcy nie będzie przysługiwało w stosunku do Zamawiającego żadne 
roszczenie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1B do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Opis podejścia do przeprowadzenia Oszacowania 1 / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Opis podejścia do przeprowadzenia Oszacowania 2 / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: Opis podejścia do przeprowadzenia Oszacowania 3 / Waga: 25
Cena - Waga: nd.

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień objętych prawem opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy 
Pzp. Zamawiający może udzielać zamówień wykonawczych objętych prawem opcji po podpisaniu umowy 
wykonawczej, na zasadach i w okolicznościach opisanych w § 2 ust. 9 projektowanych postanowień umowy 
ramowej stanowiących Załącznik nr 9 do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zlecania realizacji 
zamówień objętych prawem opcji, polegających na: 1) przeprowadzeniu Oszacowania 1, w tym sporządzeniu 
Raportu Wykonawcy z Oszacowania 1 wraz z tłumaczeniem na język angielski Raportu Wykonawcy z 
Oszacowania 1; 2) przeprowadzeniu Oszacowania 2, w tym sporządzeniu Raportu Wykonawcy z Oszacowania 
2 wraz z tłumaczeniem na język angielski Raportu Wykonawcy z Oszacowania 2; 3) przeprowadzeniu 
Wstępnego Oszacowania 1, w tym sporządzeniu Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 1 wraz 
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z tłumaczeniem na język angielski Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 1; 4) przeprowadzeniu 
Wstępnego Oszacowania 2, w tym sporządzeniu Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 2 wraz 
z tłumaczeniem na język angielski Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 2; 5) przeprowadzeniu 
Oszacowania 3, w tym sporządzeniu Raportu Wykonawcy z Oszacowania 3 wraz z tłumaczeniem na 
język angielski Raportu Wykonawcy z Oszacowania 3; 6) sporządzeniu aktualizacji Raportu Wykonawcy 
z Oszacowania 1 lub jego części wraz z tłumaczeniem na język angielski aktualizacji Raportu Wykonawcy 
z Oszacowania 1 lub jego części; 7) sporządzeniu aktualizacji Raportu Wykonawcy z Oszacowania 2 lub 
jego części wraz z tłumaczeniem na język angielski aktualizacji Raportu Wykonawcy z Oszacowania 2 lub 
jego części; 8) sporządzeniu aktualizacji Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 1 lub jego części 
wraz z tłumaczeniem na język angielski Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 1 lub jego części; 
9) sporządzeniu aktualizacji Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 2 lub jego części wraz z 
tłumaczeniem na język angielski Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 2 lub jego części.
Zakres zamówienia gwarantowanego oraz zakres zamówienia objętego prawem opcji będzie zależał od 
rzeczywistych potrzeb Zamawiającego oraz zostanie każdorazowo określony w zaproszeniu wykonawczym i 
umowie wykonawczej, zgodnie z zasadami określonymi w projektowanych postanowieniach umowy ramowej 
stanowiących Załącznik nr 9 do SWZ. Zamawiający nie gwarantuje udzielenia zamówienia objętego prawem 
opcji, z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1B do SWZ.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert wykonawczych: k. 1 - całkowita cena oferty wykonawczej brutto za zamówienie 
gwarantowane - waga 40 % , k. 2 - całkowita cena oferty wykonawczej brutto za zamówienie objęte prawem 
opcji - waga 10%, k. 3 - czas realizacji zamówienia gwarantowanego (bez tłumaczenia) - waga 40 % i k. 4 - 
czas realizacji zamówienia objętego prawem opcji (bez tłumaczenia) - waga 10%.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 189-491976

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1 (Podmioty krajowe MSR)

Nazwa:
Zawarcie umowy ramowej na dokonywanie oszacowań na potrzeby procesu przymusowej restrukturyzacji – 2 
części
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Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
01/04/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Deloitte Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 369711637
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 22
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-133
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 015239399
Adres pocztowy: ul Polna 11
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-633
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 80 000 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 80 000 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Część nr: 2 (Podmioty krajowe PSR)

Nazwa:
Zawarcie umowy ramowej na dokonywanie oszacowań na potrzeby procesu przymusowej restrukturyzacji – 2 
części.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
01/04/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
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Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Deloitte Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 369711637
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 22
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-133
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 015239399
Adres pocztowy: ul. Polna 11
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-366
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 20 000 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 20 000 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Zamawiający zawarł umowy ramowe z 2 wykonawcami - w odniesieniu do części nr 1 zamówienia oraz w 
odniesieniu do części i nr 2 zamówienia.
Zamawiający będzie udzielał zamówień wykonawczych zgodnie z jego potrzebami, po przeprowadzeniu 
postępowania wykonawczego przewidzianego w umowie ramowej. Zamawiający nie gwarantuje udzielenia 
zamówienia wykonawczego.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z Działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/04/2022
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