Warszawa, dnia 30 grudnia 2020 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na opracowanie algorytmu pozwalającego na ocenę kondycji
przedsiębiorstwa
nr ref. p/165/DRK/2020
I. ZAMAWIAJĄCY
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
www.parp.gov.pl
Osoba do kontaktów w sprawie zapytania:
Michał Kołodziej, Biuro Zamówień Publicznych
e-mail: bzu@parp.gov.pl
tel. 22 432 80 84
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dzieła polegającego na opracowaniu
algorytmu, który zostanie opisany schematem blokowym, stanowiącego ciąg instrukcji
pozwalających na ocenę kondycji przedsiębiorstwa na podstawie danych finansowych i
pozafinansowych. Ciąg instrukcji będzie stanowić podstawę do przygotowania narzędzia
informatycznego (nie stanowi ono przedmiotu zamówienia) pozwalającego na dokonanie
samodzielnej oceny kondycji przedsiębiorstwa (narzędzie auto-diagnostyczne).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawierają
załączniki nr 1 i 3 do Zaproszenia.
3. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem CPV:
79311400-1 – Usługi badań ekonomicznych
73100000-3 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
4. Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), na podstawie
art. 4 pkt 8.
III. TERMIN REALIZACJI
Wykonawca wykona i dostarczy dzieło w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy.
IV. WARUNKI UDZIAŁU
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O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje lub będzie
dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. skieruje do realizacji
zamówienia minimum 3 osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu
niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia:
a) Eksperta w zakresie ekonometrii, który spełnia następujące wymagania:
− w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczył
jako ekspert w co najmniej 3 projektach/ usługach analityczno-eksperckich,
w których był odpowiedzialny za zastosowanie modelu ekonometrycznego oraz
interpretację jego wyników otrzymanych na ich podstawie, w tym przynajmniej
jeden projekt/ usługa dotyczyła projektowania modelu ekonometrycznego,
obejmującego następujący zakres: opracowanie nowego modelu, zastosowanie
go do analizy, interpretacja danych pochodzących z ww. analizy;
b) Ekonomistę, który spełnia następujące wymagania:
− w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczył
jako ekspert w co najmniej 3 projektach/ usługach badawczych, polegających
na sporządzaniu kompleksowych, tematycznych opracowań gospodarczych. W
projektach tych, ww. ekspert odpowiedzialny był za dokonanie oceny sytuacji
gospodarczej na podstawie danych ilościowych i jakościowych.
c) Eksperta ds. IT, który spełnia następujące wymagania:
− w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczył
w co najmniej 3 projektach/ usługach, polegających na opracowaniu lub
budowie architektury systemów informatycznych.
Ocena spełnienia powyższych wymagań zostanie dokonana na podstawie treści
załącznika nr 4 ,,Wykaz osób”, na zasadzie „spełnia/nie spełnia” .
V. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej Oferty, Zamawiający będzie kierować się następującymi
kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać Oferty
w poszczególnych kryteriach:
1) Cena - waga 50%
2) Kompetencje zespołu wykonującego zamówienie - waga 30%
3) Analiza potencjalnych ryzyk i zagrożeń wynikających z koncepcji wykorzystania
modelu ekonometrycznego w określaniu kondycji przedsiębiorstwa za pomocą
narzędzia informatycznego - waga 15%
4) Zatrudnienie do realizacji zamówienia osoby niepełnosprawnej - waga 5%
2. W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (50 pkt.) otrzyma Oferta zawierająca
najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Liczba punktów = (cena najniższa / cena oferty ocenianej) * 50
3. W kryterium „Kompetencje zespołu realizującego zamówienie” oceniane będą
kompetencje zawodowe i wykształcenie osoby wskazanej do wykonania zamówienia
jako Ekspert w zakresie ekonometrii. W ramach tego kryterium Wykonawca może
uzyskać następującą liczbę punków:
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15 pkt. – posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych;
5 pkt. za każdy dodatkowy projekt/usługę, nie więcej jednak niż 15 pkt. - za udział w
projektach/ usługach analityczno-eksperckich, których celem było projektowanie modeli
ekonometrycznych, obejmujących: opracowanie nowego modelu, jego zastosowanie do
analizy, interpretację danych pochodzących z ww. analizy - punkty zostaną przyznane za
inne (dodatkowe) projekty/ usługi analityczno-eksperckie, niż projekty/usługi wskazane
na potwierdzenie spełnienia warunku udziału (Rozdział IV Zapytania) przez Eksperta w
zakresie ekonometrii;
Wykonawca przedstawi doświadczenie eksperta w załączniku nr 6 „Opis kompetencji
Eksperta w zakresie ekonometrii”. Spełnienie kryterium musi jednoznacznie wynikać z
opisu doświadczenia eksperta (nazwa projektu/usługi, zakres projektu/usługi, rola
eksperta w projekcie).
4. W kryterium „Analiza potencjalnych ryzyk i zagrożeń wynikających z koncepcji
wykorzystania modelu ekonometrycznego w określaniu kondycji przedsiębiorstwa za
pomocą narzędzia informatycznego” zostanie przyznanych maksymalnie 15 punktów.
Maksymalna liczba punktów zostanie przyznana Wykonawcy, który:
− zidentyfikuje co najmniej 3 realne ryzyka w zakresie, o którym jest w nazwie
kryterium, w tym minimum jedno dotyczące ochrony i przetwarzania danych,
oraz
− przedstawi taki sposób przeciwdziałania ryzykom, który ograniczy do minimum ich
negatywny wpływ na poprawne funkcjonowanie narzędzia, zgodnie z przedstawioną
koncepcją.
Za każde poprawną identyfikację ryzyka wraz z opisem przeciwdziałania Wykonawca
otrzyma 5 pkt., ale nie więcej niż 15 pkt. W przypadku przedstawienia dwóch lub więcej
analogicznych ryzyk, ocenie podlegać będzie tylko jedno z nich.
W przypadku, w którym ryzyko (prawdopodobieństwo jego wystąpienia) zostanie
ocenione przez Zamawiającego jako niskie w realizacji zamówienia, ryzyku zostanie
przyznane 0 pkt. (Zamawiający nie będzie przydzielał pkt. częściowych).
W przypadku przedstawienia więcej niż 3 ryzyk wraz z opisem ich przeciwdziałania,
Zamawiający oceni tylko pierwszych 3 wymienionych przez Wykonawcę.
Ocena spełnienia powyższych wymagań zostanie dokonana na podstawie treści
załącznika nr 5 „Analiza potencjalnych ryzyk i zagrożeń…”.
5. W kryterium ,,Zatrudnienie do realizacji zamówienia osoby niepełnosprawnej” 5
punktów uzyska oferta, w której Zamawiający zapewni zatrudnienie minimum 1 osoby
niepełnosprawnej1 jako Ekspert w zakresie ekonometrii i/lub Ekonomista i/lub jako
Ekspert ds. IT, o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
i doświadczeniu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, o których mowa
w Rozdziale IV. Punkty za powyższe kryterium zostaną przyznane na podstawie złożonego
1

Osoba niepełnosprawna, o której mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego; status niepełnosprawnego, określony jest posiadanym orzeczeniem
o niepełnosprawności orzeczonym przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, lub orzeczeniem
o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
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przez Wykonawcę oświadczenia w Formularzu oferty. Brak złożenia oświadczenia w
przedmiocie kryteria, zostanie uznane przez Zamawiającego za zamiar wykonania
zamówienia bez zatrudniania osoby niepełnosprawnej. W takim przypadku Wykonawca
otrzyma w przedmiotowym kryterium 0 punktów.
Zamawiający będzie miał prawo do weryfikacji statusu osoby wskazanej w Ofercie,
w trakcie wykonywania zamówienia. W przypadku niedotrzymania zobowiązania, na
Wykonawcę zostanie nałożona kara umowna.
6. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Zamawiający udzieli zamówienia
Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY/ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 stycznia 2021 r., do godz. 14:00:
a) drogą elektroniczną na adres: bzu@parp.gov.pl – skan podpisanej przez
Wykonawcę oferty. W tytule maila proszę wpisać nazwę lub nr postępowania, a w
przypadku wysyłania oferty w kilku mailach (patrz pkt 3), do wskazania także
kolejnego numeru wiadomości pocztowej.
lub
b) poprzez Bazę Konkurencyjności –szczegółowy opis sposobu dodawania oferty pod
adresem:
https://archiwumbazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_inst
ruction (Instrukcja oferenta BK2021).
2. Zaleca się przygotowanie oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do
Zaproszenia (w przeciwnym przypadku, oferta musi zawierać wszystkie informacje
wymagane przez Zamawiającego).
3. Formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami powinien być przesłany w postaci
elektronicznej w formie pliku nieedytowalnego np. .pdf. Zamawiający informuje, że
dysponuje limitem pojemności skrzynki pocztowej dla jednej wiadomości wynoszącym
15 MB. Zamawiający zaleca, by Wykonawca (w przypadku oferty większej niż 10 MB),
przesyłał ją w częściach (oddzielnych e-mailach), wskazując w tytule e-maila, iż stanowi
on część większej całości, a po przesłaniu całej oferty, przed upływem terminu składania
ofert, upewnił się, że jego oferta została skutecznie dostarczona do Zamawiającego.
3. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.) powinny zostać umieszczone
w pliku zatytułowanym „tajemnica przedsiębiorstwa”. W treści oferty powinna zostać
umieszczona informacja, że dany dokument jest zastrzeżony.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcą w celu
uzupełnienia (z wyjątkiem elementów ocenianych w kryteriach) lub wyjaśnienia treści
oferty. Niezłożenie wyjaśnień lub uzupełnień, bądź ich złożenie po terminie, może
spowodować odrzuceniem oferty (uznanie oferty za niespełniającą wymagań).
5. Cena oraz warunki wykonania zamówienia nie podlegają negocjacjom w trakcie oceny.
6. Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu (oferta nie będzie podlegała ocenie).
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7.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego
Wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje jej odrzucenie.

VII. ZASTRZEŻENIE O MOŻLIWOŚCI ODWOŁANIA LUB ZMIANY ZAPROSZENIA DO
SKŁADANIA OFERT
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub zmiany Zaproszenia bez
podana przyczyny, w szczególności w przypadku gdy i środki, które Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
Jednocześnie informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zaproszenie nie
stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w
rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieudzielenia zamówienia również w sytuacji, w
której cena oferty najkorzystniejszej będzie przekraczała kwotę, którą Zamawiający
przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie będzie mógł jej zwiększyć
do kwoty oferty najkorzystniejszej
VIII. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Wzór Formularza oferty
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
Załącznik nr 4 – Wzór ,,Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia
niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia”
Załącznik nr 5 –Wzór „Analizy potencjalnych ryzyk i zagrożeń”
Załącznik nr 6 – Wzór ,,Opisu kompetencji Eksperta w zakresie ekonometrii”

