INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
POIR PT, POWER PT
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych: nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone 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: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, krajowy numer
identyfikacyjny 14103240400000, ul. ul. Nowogrodzka , 00695 Warszawa,
państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. (+48 22) 39 07 401, faks (+48 22) 20 13
408, e-mail przetargi@ncbir.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): http://www.ncbr.gov.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania
zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli
zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie
informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli
zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w
sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług prawnych na rzecz NCBR.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
14/17/US
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) 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 świadczenie usług prawnych w zakresie zadań
realizowanych przez Zamawiającego w obszarze finansowania badań naukowych i
prac rozwojowych, w tym jako Instytucji Pośredniczącej w ramach I i IV osi
priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz III osi
priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, określonych w
ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.
U. z 2016 r. poz. 900, z późn. zm., dalej: „ustawa o NCBR”), obejmujących w
szczególności: - sporządzanie analiz i opinii prawnych, w tym dokonywanie
wykładni obowiązujących przepisów prawa w sprawach związanych z
działalnością Zamawiającego, w szczególności: finansów publicznych,
finansowania nauki i szkolnictwa wyższego, komercjalizacji wiedzy i transferu
technologii, w tym komercjalizacji bezpośredniej i pośredniej, prawa konkurencji,
pomocy publicznej, polskiego, unijnego i międzynarodowego prawa własności
przemysłowej i praw autorskich, w tym regulacji dotyczących prawa dostępu do
wyników badań, zasad dotyczących prowadzenia polityki spójności oraz regulacji
dotyczących Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, regulacji krajowych, unijnych i
międzynarodowych dotyczących zamówień publicznych, prawa pracy i
ubezpieczeń społecznych; - opracowywanie, współpraca przy opracowywaniu oraz
interpretacja i opiniowanie projektów umów, porozumień oraz ugód, których stroną
jest Zamawiający, w szczególności umów dotyczących zamówień publicznych,
komercjalizacji wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych, umów i
porozumień międzyinstytucjonalnych krajowych i międzynarodowych,
dotyczących programów i przedsięwzięć finansowanych przez Zamawiającego; opracowywanie, współpraca przy opracowywaniu i opiniowanie innych
dokumentów związanych z realizacją zadań przez Zamawiającego, w tym
dokumentów sporządzonych w języku angielskim; - sporządzanie ekspertyz
prawnych dotyczących zagadnień prawnych pojawiających się w związku z
działalnością Zamawiającego; - dokonywanie interpretacji przepisów z zakresu
organizacji i funkcjonowania Zamawiającego oraz sporządzanie aktów prawnych
pozostających w związku z działalnością Zamawiającego, oświadczeń i pism.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 79100000-5
Dodatkowe kody CPV: 79140000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138 o uPzp.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/06/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT1125000.00
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp. k., , ul.Chłodna 52, 00872, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1383750.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy

lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE
NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić,
dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

