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Ogłoszenie nr 581748-N-2018 z dnia 2018-06-29 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: Usługa infobrokeringu na potrzeby realizacji projektu
„Rada Programowa ds. Kompetencji”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
POWER
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
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Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, krajowy numer identyfikacyjny
1718109500000, ul. Pańska 81 , 00834 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (022) 432
80 80, e-mail biuro@parp.gov.pl, faks (022) 432 86 20.
Adres strony internetowej (URL): www.parp.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
agencja rządowa działajaca na podstawie ustawy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie
http://bip.parp.gov.pl/bip-przetargi-ogloszone-2018-2
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Nie
http://bip.parp.gov.pl/bip-przetargi-ogloszone-2018-2

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest przygotowanie oferty w formie pisemnej.
Adres:
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa infobrokeringu na potrzeby realizacji
projektu „Rada Programowa ds. Kompetencji”
Numer referencyjny: p/136/DAS/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenia przez Wykonawcę usługi tzw. infobrokeringu.
Infobrokering będzie realizowany w obszarze rynku pracy, w szczególności: • aktualnych zasobów
rynku pracy (stan obecny oraz prognozy zapotrzebowania na pracowników); • aktualnego stanu na
rynku pracy w zakresie zapotrzebowania na kompetencje; • kształcenia na potrzeby rynku pracy
(kształcenie osób młodych, wkraczających na rynek pracy, kształcenie osób dorosłych (rozwój
kompetencji, dostosowanie do potrzeb rynku); • kierunków rozwoju kwalifikacji na rynku pracy
(zapotrzebowanie na określone kwalifikacje na rynku pracy, w tym zapotrzebowanie na nowe
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kwalifikacje); • trendów dotyczących obecnych i przyszłych potrzeb kompetencyjnych; • zmian
zachodzących w szkolnictwie zawodowym i wyższym nakierowanych na zaspokojenie potrzeb
kwalifikacyjnych i kompetencyjnych na rynku pracy; • barier i trendów rozwojowych rynku pracy (np.
niedostosowane kwalifikacji osób do popytu, niedostosowanie oferty kształcenia, zmiany społecznodemograficzne, zmiany technologiczne dot. umiejętności i sposoby ich podnoszenia; trwałość
kwalifikacji; potencjał kadr szkoleniowych). Powyższe zagadnienia będą rozpatrywane w perspektywie
ogółu gospodarki (w wymiarze międzynarodowym i krajowym) oraz na poziomie różnych
sektorów/branż/specjalizacji.

II.5) Główny kod CPV: 73000000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
73210000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 2764227,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
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2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że: 1) w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych część zrealizowana
obejmuje: a) 2 usługi o wartości łącznej usług co najmniej 80 000 zł brutto polegające na realizacji
usługi infobrokeringu (w przypadku, w którym wartość usługi została w umowie wyrażona w
walucie innej niż złoty, przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa
NBP i obowiązującego w dniu zawarcia umowy na realizację usługi) b) 1 usługę o wartości co
najmniej 20 000 zł brutto w ramach której przeprowadzono przegląd systematyczny (w przypadku,
w którym wartość usługi została w umowie wyrażona w walucie innej niż złoty, przeliczenie nastąpi
wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu zawarcia
umowy na realizację usługi). Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia usług, przy czym
Wykonawca musi wykazać co najmniej 3 usługi, które łącznie spełnią wymagania określone w pkt.
1 lit. a)-b); Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować osobami o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia: a)
Kierownikiem projektu, osobą która: • posiada wykształcenie wyższe, • w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika w co najmniej 2 usługach, w
ramach których prowadzono infobrokering/brokering wiedzy, w ramach których realizowane były
przeglądy informacji, wyników badań naukowych dedykowanych rozwojowi różnych branż, z
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uwzględnieniem zasobów ludzkich i kompetencji; b) Infobrokerem, osobą, która posiada
wyksztalcenie wyższe oraz co najmniej 3. letnie doświadczenie zawodowe w zakresie
infobrokeringu. W prowadzonej działalności infobrokeringowej, infobroker opiera się na zasadach
ustalonych przez Association of Independent Information Professionals (AIIP), tzw. Code of Ethical
Business Practiced. Inforbroker powinien: • swobodnie korzystać z zasobów Internetu, archiwów,
bibliotek, literatury fachowej i czasopism branżowych, rejestrów publicznych, kontaktów ze
specjalistami w różnych dziedzinach; • posiadać interdyscyplinarną wiedzę (m.in. z zakresu
bibliotekoznawstwa, metodologii nauki, epistemologii, informatyki, historii nauki, teorii zarządzania,
ekonomii, socjologii i psychologii); • posiadać biegłą znajomość technik wyszukiwawczych, w tym
systemów informacyjno-wyszukiwawczych; • posiadać umiejętność analizy i weryfikacji informacji;
• posiadać umiejętność opracowywania syntetycznej informacji; • posiadać znajomość języków
obcych (niezbędna jest biegła (ew. bardzo dobra) znajomość języka angielskiego, mile widziane
również inne języki). Powyższe kompetencje i doświadczenie zostaną potwierdzone poprzez
realizację co najmniej 10 usług infobrokerskich, w których infobroker były odpowiedzialne za
przegląd źródeł danych oraz opracowanie wyników, w tym opracowanie raportu (autorstwo/
współautorstwo); c) Specjalistą ds. systematycznych przeglądów, osobą która w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert zrealizowała co najmniej 3 usługi, w których była
odpowiedzialna przeprowadzenie przeglądu systematycznego oraz opracowanie raportu; d)
Ekspertem naukowym, osobą która: • posiada tytuł naukowy doktora lub doktora habilitowanego; •
jest autorem lub współautorem co najmniej 4 artykułów naukowych, dotyczących problematyki
zasobów ludzkich na rynku pracy i kompetencji na rynku pracy, opublikowanych w czasopismach
naukowych zawartych w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego – w jednej z jego części: Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w
czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących
się w bazie Journal Citation Reports (JCR) - http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_01
/964b9d4fd07c847ec0150745fae26feb.pdf Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w
czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_01/fe2250172136f15056f2b49c9bbde974.pdf Części C zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie
European Reference Index for the Humanities (ERIH) - http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal
/2017_01/94f3625e0da3b4fc08b34b63ccd144f1.pdf Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia
maksymalnie dwóch funkcji przez jedną osobę (jeżeli spełni ona łączne warunki dla nich
przewidziane), z wyłączeniem funkcji eksperta naukowego. Osoba pełniąca funkcję eksperta
naukowego nie może pełnić innych funkcji.
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Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej, do
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złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących dokumentów: 1) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane; 3) dowodów określających,
czy usługi wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert zostały
wykonane należycie (w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych - są wykonywane należycie,
przy czym dowody potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
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/ oferty 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.

SEKCJA IV: PROCEDURA
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IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000 (słownie: pięć tysięcy) zł przed
upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
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Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
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jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

metodologia

35,00

źródła informacji 30,00
cena

35,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
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Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dokona zmian umowy w następujących przypadkach: 1) zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów w zakresie dotyczącym: zmian prawa podatkowego, w tym stawek podatku,
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o (Dz.U. z
2018 r. poz. 110), uPzp, ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z
2017 r. poz. 2168, ze zm.), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 478), ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ((Dz.U.
2017 r., poz. 1376 ze zm.), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r.
poz. 2077 ze zm.), Zmiana regulacji określonych w zdaniu poprzednim musi wywierać bezpośredni
wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów
umowy, do których się odnosi, nie może prowadzić do wydłużenia terminu obowiązywania umowy; 2)
konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy
Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w
ramach którego realizowane jest Zamówienie, zmiany mogą dotyczyć tylko tych zapisów na które mają
bezpośredni wpływ modyfikacje w umowach zawartych pomiędzy Zamawiającym a inna niż
Wykonawca stroną; 3) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych
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dotyczących PO WER lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej PO WER, zmiana może
dotyczyć włącznie tych zapisów na które mają bezpośredni wpływ modyfikacje wytycznych PO WER
lub wytyczne lub zalecenie Instytucji Zarządzającej PO WER; 4) wynikną rozbieżności lub niejasności
w rozumieniu pojęć użytych w umowie i załącznikach, których nie można usunąć w inny sposób a
zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy i załączników w celu
jednoznacznej interpretacji ich zapisów przez Strony; 5) pojawienia się potrzeby korzystania z utworu,
o którym mowa w §5 w sposób nieprzewidziany w §5 ust. 2 i nie znany Zamawiającemu w chwili
zawarcia umowy, zmiana polegać będzie na rozszerzeniu sposobu korzystania z utworu określonych w
§5 o nowe pole eksploatacji lub nowy zakres korzystania. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: a) stawki podatku VAT,
wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym, że cena netto nie może ulec
podwyższeniu, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2008), c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia publicznego, wynikającego z zawartej
umowy, każda ze stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian
do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie
negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustaleń
negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji. 3. W
razie zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. b, przez pojęcie „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia" należy
rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia
wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w
momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego
obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w
wymiarze niższym niż pełen etat. 4. W razie zmiany wskazanej w ust. 2 lit. c, przez pojęcie
„odpowiedniej zmiany wynagrodzenia" należy rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy
zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej
Wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób
zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez
Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji
pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu
braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.
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IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-12, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w
szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i dokumentach i oświadczeniach dołączonych do
oferty oraz dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych na podstawie art.
26 uPzp. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, Wykonawca przystępując do
postępowania jest obowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie informacji zawierających dane
osobowe oraz do pisemnego poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe
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będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność
Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie (pkt 6 formularza ofertowego, Załącznik nr 2 do
SIWZ). 2. Zaleca się sporządzenie Oferty na Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik
nr 3 do SIWZ. Do formularza ofertowego Wykonawca załączy: a) oświadczenie, o którym mowa w art.
25a ust. 1 uPzp, b) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących
wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub w
postaci kopii poświadczonej notarialnie; c) zobowiązanie innego podmiotu – jeżeli Wykonawca polega
na zdolnościach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a uPzp; d) elementy, o których
mowa w pkt. 3 poniżej. 3. W Ofercie Wykonawca przedstawi: a) opis metodologii przygotowania
opracowań monitoringowych ogólnych - opis będzie podlegał ocenie w kryterium nr 2 oceny ofert.
Wykonawca opisze metodologię w sposób umożliwiający ocenę oferty w tym kryterium; b) propozycję
listy źródeł informacji, maksymalnie 20, w tym 10 źródeł krajowych i 10 zagranicznych anglojęzycznych, na podstawie których będzie realizowany przedmiot zamówienia. Przedstawione
propozycje będą podlegały ocenie zgodnie z opisem kryterium nr 3.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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