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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3323-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi badań społecznych
2018/S 003-003323
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
Warszawa
00-834
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Kossak-Tabor
Tel.: +48 224328641
E-mail: pzp@parp.gov.pl
Faks: +48 224328620
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.parp.gov.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.parp.gov.pl/bip-przetargi-ogloszone-2017
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Agencja rządowa działająca na podstawie ustawy

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Wspieranie i rozwój przedsiębiorczości

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2018
Numer referencyjny: 22BE (P/266/DRP/2017)

II.1.2)

Główny kod CPV
79315000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu badawczego pn. „Benchmarking klastrów w Polsce-edycja
2018”.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 279 667.00 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu badawczego pn. „Benchmarking klastrów w Polsce-edycja
2018”.
Działanie 1. Przygotowanie do badania.
Działanie 2. Przeprowadzenie badania.
Działanie 3. Analiza pozyskanych danych.
Działanie 4. Opracowanie raportów dedykowanych.
Działanie 5. Opracowanie raportu ogólnego w dwóch wersjach językowych.
Działanie 6. Przedstawienie wyników badań w formie prezentacji w Power Point.
Działanie 7. Organizacja i przeprowadzenie spotkania informacyjnego dla klastrów.
Działanie 8. Kompleksowe zarządzanie zamówieniem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych warunków
Zamówienia.
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
osoby sprawującej funkcję Kierownika zamówienia. Rodzaj czynności, które będzie wykonywać ta osoba
obejmuje zadania opisane w pkt III OPZ.
Zamawiającemu lub podmiotowi działającemu w jego imieniu przysługiwać będzie prawo do kontroli
Wykonawcy w zakresie zatrudnienia przez niego osoby do wykonywania czynności, o których mowa wyżej,
na zasadach opisanych w §7 wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ. Kontrola może być
przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w
zakresie zatrudnienia zostały określone we wzorze umowy.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Sposób zapewnienia prawidłowej realizacji zamówienia / Waga: 60
Cena - Waga: 40

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 279 667.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 20/03/2018
Koniec: 10/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIR

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Data rozpoczęcia obowiązywania umowy, o której mowa w pkt II.2.7) jest datą orientacyjną i może ulec zmianie.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej” Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:
1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy-w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 usługi obejmujące badania, z których:
a) każde polegało na przeprowadzeniu badań dotyczących stanu rozwoju przedsiębiorstw lub grup
przedsiębiorstw lub klastrów,
b) każde było realizowane na ogólnokrajowej próbie przedsiębiorstw lub przedstawicieli instytucji otoczenia
biznesu,
c) co najmniej dwa z nich były realizowane metodami ilościowymi (CAPI lub CATI lub CAWI), w tym jedna
obowiązkowo metodą CAPI,
d) co najmniej w dwóch z nich wykorzystano metody jakościowe, tj. przeprowadzono indywidualne wywiady
pogłębione (IDI) z przedsiębiorcami lub przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu-minimum 15 wywiadów w
każdym badaniu),
e) w ramach każdej z tych usług przygotowano analizę pozyskanych danych ilościowych i/lub jakościowych oraz
opracowano raport z badania,
f) co najmniej dwie z tych usług były o wartości nie niższej niż 100 000 złotych brutto każda, a co najmniej jedna
z tych usług-o wartości nie niższej niż 50 000 PLN brutto (w przypadku, gdy wartość umowy została określona
w walucie innej niż złoty przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP i
obowiązującego w dniu podpisania umowy na realizację usługi);
2) dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym:
a) Kierownikiem zamówienia, posiadającym łącznie następujące kwalifikacje:
— wykształcenie wyższe,
— bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
— doświadczenie związane z zarządzaniem projektami i realizacją projektów, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert zarządzał co najmniej 2 ukończonymi projektami w zakresie badań, w tym
analiz ilościowych i jakościowych dotyczących przedsiębiorców lub grup przedsiębiorców lub klastrów, z których
co najmniej jeden był o wartości nie mniejszej niż 80 000 PLN brutto (w przypadku, gdy wartość umowy została
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określona w walucie innej niż złoty przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa
NBP i obowiązującego w dniu podpisania umowy na realizację usługi).
b) Koordynatorem ds. badań, posiadającym łącznie następujące kwalifikacje:
— wykształcenie wyższe,
— bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
— doświadczenie w zakresie prowadzenia badań, w tym analiz jakościowych i ilościowych lub analiz
porównawczych wykorzystujących wskaźniki finansowe i pozafinansowe, dotyczących przedsiębiorców lub grup
przedsiębiorców lub klastrów oraz interpretacji wyników badań, tj. w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert zrealizował co najmniej dwa projekty w tym zakresie, z których powstał raport z badania, w tym
co najmniej jedno badanie o wartości nie mniejszej niż 80 000 PLN brutto (w przypadku, gdy wartość umowy
została określona w walucie innej niż złoty przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez
Prezesa NBP.
I obowiązującego w dniu podpisania umowy na realizację usługi);
— wiedzę praktyczną nt. klastrów w Polsce, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
pracował na rzecz klastra lub świadczył doradztwo na rzecz klastra/klastrów albo jest autorem/współautorem, co
najmniej dwóch publikacji.
W zakresie praktycznych aspektów rozwoju klastrów;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
c) co najmniej 5 Ekspertami, z których każdy posiada łącznie następujące kwalifikacje:
— wykształcenie wyższe,
— doświadczenie w realizacji wywiadów z przedsiębiorcami lub przedstawicielami uczelni lub przedstawicielami
instytucji otoczenia biznesu, z wykorzystaniem kwestionariuszy lub badań jakościowo-ilościowych i interpretacji
danych,
— doświadczenie w prowadzeniu analiz porównawczych wykorzystujących dane z badań ilościowych i
jakościowych, wskaźniki finansowe i pozafinansowe, dotyczących przedsiębiorców lub grup przedsiębiorców lub
klastrów, w ramach co najmniej dwóch projektów, z których co najmniej jeden był o wartości nie mniejszej niż
50 000 PLN brutto (w przypadku, gdy wartość umowy została określona w walucie innej niż złoty przeliczenie
nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu podpisania
umowy na realizację usługi),
— wiedzę praktyczną nt. klastrów w Polsce, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert pracował na rzecz klastra lub świadczył doradztwo na rzecz klastrów albo jest autorem/współautorem, co
najmniej jednej publikacji w zakresie rozwoju klastrów,
— przynajmniej jeden z Ekspertów dysponuje wiedzą w zakresie przygotowania danych pozyskanych w ramach
badania ilościowego do analizy statystycznej przy pomocy programów typu SPSS, Statistica lub równoważnego,
a także przeprowadzania analiz statystycznych.
Funkcje Kierownika zamówienia, Koordynatora ds. badań i Ekspertów nie mogą być łączone.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie 32 tygodni od dnia zawarcia umowy na realizację
zamówienia, nie później jednak niż do dnia 10.12.2018 r.
Warunki realizacji umowy zostały określone przez Zamawiającego we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr
3 do SIWZ.
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Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

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

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/02/2018
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/04/2018

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 14/02/2018
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
PARP, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia:
1. Oświadczenie składane wraz z ofertą
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie złożone
na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej zawierające w
szczególności informacje:
1) o tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Rozdziale
VI SIWZ, Zamawiający informuje, że w Części IV JEDZ dopuszcza możliwość wypełnienia tego dokumentu
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jedynie w sekcji α (alfa) – „ogólne oświadczenie” i w związku z tym, Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z
pozostałych sekcji w Części IV JEDZ,
2) o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt
1-2 uPzp,
3) o innych podmiotach, na zasoby których powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu,
4) części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom,
5) o podwykonawcach, na zasobach których wykonawca nie polega, jeśli jest już wiadome wykonawcy jakim
podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.
2.W przypadku, w którym Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na warunkach wskazanych
w art. 22a uPzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 (słownie: pięć tysięcy) zł przed upływem
terminu składania ofert.
4. Zamawiający przewidział zmiany umowy w §14 wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o wykonawcach,
którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli
oferty w postępowaniu. W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym postępowaniu, nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku konsorcjum, oświadczenie
składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wzór oświadczenia
Zamawiający udostępni wraz informacją o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu.
6. Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w
rozdz. VIII ust. 4 SIWZ, tj.: dokumenty z § 2 ust. 4 pkt 2 i 10 i § 5 pkt 1, 4, 5 i 6 oraz odpowiednio dokumentów
od Wykonawców spoza Rzeczypospolitej Polskiej (§ 7 i § 8 Rozporządzenia z dnia 27.7.2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126).
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania
z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 uPzp, które wystąpiły w odpowiednim okresie
określonym w art. 24 ust. 7 uPzp oraz z powodu okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1-2 uPzp.
8. W Ofercie Wykonawca poda elementy, o których mowa w Rozdziale XII SIWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Odwolujący przesyła kopię odowłania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób,abymógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa
się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Odwołaniewnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawęjego wniesienia-jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp
zdanie drugie albo wterminie 15 dni-jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/01/2018
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