Ogłoszenie nr 581937-N-2017 z dnia 2017-09-01 r.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: Realizacja projektu „Komercjalizacja wyników prac
B+R. Aspekty teoretyczne, praktyczne i ewaluacja wybranych programów NCBR”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
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
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: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, krajowy numer
identyfikacyjny 14103240400000, ul. ul. Nowogrodzka , 00695 Warszawa, woj.
mazowieckie, państwo Polska, tel. (+48 22) 39 07 401, e-mail przetargi@ncbir.gov.pl, faks
(+48 22) 20 13 408.
Adres strony internetowej (URL): http://www.ncbr.gov.pl/bip/

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: Podmiot prawa publicznego
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)
Tak
http://www.ncbr.gov.pl/bip/zamowienia - publiczne/
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
http://www.ncbr.gov.pl/bip/zamowienia - publiczne/
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:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w kancelarii, pokój nr 204 piętro 2. Termin
składania ofert upływa dnia 19 września 2017 r. o godz. 12:00.
Adres:
00 - 695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a

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)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja projektu
„Komercjalizacja wyników prac B+R. Aspekty teoretyczne, praktyczne i ewaluacja
wybranych programów NCBR”
Numer referencyjny: 26/17/PN
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 realizacja projektu
dotyczącego badania „Komercjalizacja wyników prac B+R. Aspekty teoretyczne, praktyczne i
ewaluacja programów NCBR z zakresu komercjalizacji” . Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia (SOPZ) znajduje się w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) i stanowi jej integralną część.
II.5) Główny kod CPV: 73000000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
73300000-5
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):

Wartość bez VAT: 226500,00
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: 134
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
134
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: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
zgodnie z art 22 ust. 1 PZP nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w
postępowaniu, co potwierdzą przez złożenie wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy PZP (pkt 7.1. SIWZ). 2. W
zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy PZP (zdolności technicznej lub
zawodowej), Wykonawca winien wykazać, się : 2.1. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wiedzą i doświadczeniem w realizacji zamówienia lub wykazać wiedzę i doświadczenie
innego podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w postaci należytego
wykonania co najmniej czterech usług, w tym: 2.1.1. przynajmniej dwóch zakończonych
projektów obejmujących analizy lub badania (z wyłączeniem badań ewaluacyjnych)
dotyczące problematyki B+R+I, przy czym wartość każdego projektu wynosiła co najmniej
80.000 PLN brutto, 2.1.2. przynajmniej dwóch zakończonych projektów3 obejmujących
badania ewaluacyjne, dotyczące ewaluacji instrumentów/programów związanych z oceną
wsparcia ze środków publicznych działań komercjalizacyjnych wyników prac B+R jednostek
naukowych lub przedsiębiorców w Polsce, przy czym wartość każdego projektu wynosiła co
najmniej 50.000 PLN brutto. Wszystkie wymagane usługi muszą dotyczyć badań, których

wyniki są jawne lub możliwe do uzyskania na drodze dostępu do informacji publicznej lub w
przypadku badań nienależących do powyższych kategorii, Wykonawca, na żądanie
Zamawiającego przedłoży dokumenty (np. wyniki badań, raporty), pozwalające
Zamawiającemu jednoznacznie ocenić, czy zakres przyjęty w tych badaniach, był adekwatny
do wymagań Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza sumowania usług z różnych
kontraktów w celu uzyskania wartości minimalnej. Wykonawcy w celu wykazania spełnienia
ww. warunków winni wykazać się realizacją minimum czterech różnych projektów, tzn. na
wykazanie spełnienia wymogu, o którym mowa w pkt 5.2.1.1. SIWZ winny być wykazane
inne projekty niż na wymóg określony w pkt 2.1.2. SIWZ. Na potwierdzenie spełnienia ww.
warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione w pkt 7.1. SIWZ oraz na
wezwanie, o którym mowa w pkt 7.6. SIWZ dokumenty, których mowa w pkt 7.6.2. SIWZ.
W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
innego podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, wraz z ofertą oprócz
oświadczenia, wymienionego w pkt. 7.1. SIWZ dodatkowo winni oni przedłożyć także
dokumenty określone w pkt 7.4. i 7.5. SIWZ. W przypadku oferty składanej przez
Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia wystarczy, że warunek
określony w pkt 5.2.1. SIWZ spełni jeden z nich samodzielnie lub Wykonawcy spełnią go
łącznie. Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia. 2.2.
dysponuje lub zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy PZP, będzie dysponował zespołem badawczym
składającym się z co najmniej 6 osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w tym co najmniej: 1.) jedna osoba pełniąca funkcję kierownika projektu - Posiada
doświadczenie w kierowaniu co najmniej trzema projektami, w tym co najmniej jednym o
charakterze badawczym i co najmniej jednym o charakterze ewaluacyjnym, dotyczącym
programów publicznych wsparcia jednostek komercjalizacyjnych lub B+R jednostek
naukowych lub przedsiębiorców w Polsce o minimalnej wartości 80.000 PLN brutto każde.
Wszystkie wskazane usługi muszą dotyczyć badań, których wyniki są jawne lub możliwe do
uzyskania na drodze dostępu do informacji publicznej lub w przypadku badań nienależących
do powyższych kategorii Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedłoży dokumenty (np.
wyniki badań, raporty), pozwalające ocenić czy zakres badań był adekwatny do wymagań
Zamawiającego. 2.) przynajmniej jedna osoba pełniąca funkcję specjalisty w zakresie
prowadzenia badań ilościowych, w tym ich projektowania, realizacji oraz analizy i
interpretacji uzyskanych wyników - Posiada doświadczenie w realizacji
ewaluacji/badań/analiz/ekspertyz w zakresie badań ilościowych łącznie z ich analizą, przy
czym osoba ta odpowiadała za realizację badań ilościowych łącznie z ich analizą w co
najmniej trzech badaniach dotyczących tematyki B+R+I: społeczno-ekonomicznych lub
ewaluacyjnych o minimalnej wartości 70.000 PLN brutto każde. Wszystkie wskazane usługi
muszą dotyczyć badań, których wyniki są jawne lub możliwe do uzyskania na drodze dostępu
do informacji publicznej lub w przypadku badań nienależących do powyższych kategorii
Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedłoży dokumenty (np. wyniki badań, raporty),
pozwalające ocenić czy zakres badan był adekwatny do wymagań Zamawiającego. 3.)
przynajmniej jedna osoba pełniąca funkcję specjalisty w zakresie prowadzenia badań
jakościowych - Posiada doświadczenie w realizacji przynajmniej trzech zakończonych badań
ewaluacyjnych o tematyce B+R+I o minimalnej wartości 70.000 PLN brutto każde.
Wszystkie wskazane usługi muszą dotyczyć badań, których wyniki są jawne lub możliwe do
uzyskania na drodze dostępu do informacji publicznej lub w przypadku badań nienależących
do powyższych kategorii Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedłoży dokumenty (np.
wyniki badań, raporty), pozwalające ocenić czy zakres badań był adekwatny do wymagań
Zamawiającego. Ponadto badacz jakościowy powinien posiadać także doświadczenie
polegające na prowadzeniu w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej pięciu paneli ekspertów.
4.) przynajmniej jedna osoba pełniąca funkcję eksperta posiadającego wiedzę w zakresie

logiki lub językoznawstwa, w tym tworzenia definicji - Posiada udokumentowaną wiedzę w
zakresie logiki lub językoznawstwa, w tym tworzenia definicji, potwierdzoną uczestnictwem
w co najmniej dwóch projektach, których elementem (lub celem) było stworzenie definicji lub
co najmniej trzema publikacjami naukowymi (książki, opracowania lub artykuły
zamieszczone w czasopiśmie naukowym znajdującym się w bazie Journal Citation Reports
(JCR), lub na tzw. liście B wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, lub w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)), w zakresie
logiki lub językoznawstwa, w tym tworzenia definicji. Ponadto dodatkowo w uzasadnieniu
można wskazać inne doświadczenie eksperta w ww. obszarze. 5.) przynajmniej jedna osoba
pełniąca funkcję eksperta posiadającego wiedzę o działalności innych niż polskie instytucji
zajmujących się wsparciem z zakresu B+R+I - Posiada udokumentowaną wiedzę na temat
działalności zagranicznych instytucji zajmujących się wsparciem z zakresu B+R+I, w tym
wsparciem komercjalizacji wyników prac B+R, potwierdzoną co najmniej trzema
publikacjami z tego zakresu, w tym co najmniej jedną publikacją naukową (książką
posiadającą Numer ISBN lub artykułem zamieszczonym w czasopiśmie naukowym
znajdującym się w bazie Journal Citation Reports (JCR), lub na tzw. liście B wykazu
czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, lub w bazie European
Reference Index for the Humanities (ERIH). 6.) przynajmniej jedna osoba pełniąca funkcję
eksperta posiadającego wiedzę na temat praktycznych aspektów komercjalizacji Posiada
udokumentowaną wiedzę na temat praktycznych aspektów komercjalizacji wyników prac
B+R potwierdzoną uczestnictwem w co najmniej dwóch projektach zakończonych
komercjalizacją rozwiązania będącego wynikiem prac B+R i co najmniej dwoma
publikacjami naukowymi z tego zakresu, książkami (posiadającymi Numer ISBN) lub
artykułami zamieszczonymi w czasopiśmie naukowym znajdującym się w bazie Journal
Citation Reports (JCR), lub na tzw. liście B wykazu czasopism naukowych Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, lub w bazie European Reference Index for the Humanities
(ERIH). Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia przez jedną osobę dwóch lub
więcej funkcji wskazanych wyżej. W ofercie należy przedstawić podział zadań i
odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu badawczego. Na potwierdzenie
spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione w pkt 7.1. SIWZ
oraz, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.6. SIWZ dokumenty opisane w
pkt 7.6.3. SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych
lub zawodowych innego podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, wraz z
ofertą oprócz oświadczenia, wymienionego w pkt 7.1. SIWZ dodatkowo winni oni przedłożyć
także dokumenty określone w pkt 7.4. i 7.5. SIWZ. W przypadku oferty składanej przez
Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia wystarczy, że ww.
warunek spełni jeden z nich lub Wykonawcy spełnią go łącznie. Ocena spełnienia ww.
warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
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: 1. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać
jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki. 2. Niespełnienie
chociażby jednego z warunków wymienionych w pkt 5. SIWZ skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 3. Zamawiający może, na każdym etapie
postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 4.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o

których mowa w 5.2. SIWZ polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W
takim przypadku: 4.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4.2.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 23 i ust. 5 ustawy PZP. 4.3. W odniesieniu do
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują
usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
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 Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

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:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 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:
1. Wykaz usług z podaniem m.in. przedmiotu usług, dat wykonania, nazwy podmiotu na
rzecz, którego była świadczona usługa oraz załączenie dowodów w rozumieniu
Rozporządzenia, że zostały wykonane należycie. Do ewentualnego wykorzystania przy
sporządzaniu tego dokumentu służy Załącznik Nr 4 do SIWZ. 2. Wykaz osób, które będą

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do ewentualnego
wykorzystania przy sporządzaniu tego dokumentu służy Załącznik Nr 5 do SIWZ.
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)
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć Zamawiającemu
następujące dokumenty: 1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym odpowiednio w Załączniku nr 3 do
SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o
którym mowa w pkt 7.1. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. W przypadku, kiedy
Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy,
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w Formularzu oferty, części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców. 4. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. W tym celu,
dodatkowo winni oni przedłożyć: 4.1 dokument potwierdzający, że będą dysponować
zasobami innego podmiotu niezbędnymi do realizacji zamówienia np. pisemne zobowiązanie
tego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia, 4.2 dokument (np. umowa Wykonawcy z podmiotem, o którym mowa
w pkt 4.), określający w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego
podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia publicznego. Ww. dokument wymagany jest w celu oceny, czy
Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
Dokument określony w pkt 4.2. nie jest wymagany, o ile dokument określony w pkt 4.1.
będzie potwierdzał, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w
stopniu umożliwiającym należytego wykonania zamówienia oraz że stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a jego treść
będzie zawierała informacje, o których mowa w pkt 4.2. a)-c). 5. Wykonawca, który powołuje
się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków
udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w pkt 1. dotyczące tych
podmiotów. 6. W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika wraz w ofertą
Wykonawcy winni przedłożyć oryginał pełnomocnictwa albo kopię uwierzytelnioną

notarialnie lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do
reprezentowania Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim
rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy). Nie jest
dopuszczalne potwierdzanie za zgodność z oryginałem treści pełnomocnictwa przez samego
pełnomocnika umocowanego tymże pełnomocnictwem, radcę prawnego i adwokata. Z treści
pełnomocnictwa winno wynikać uprawnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne,
konsorcja), zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z
treści pełnomocnictwa winno wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien
być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą
reprezentacji każdego z Wykonawców. W przypadku wspólników spółki cywilnej
dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób
reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum. 7. Oferta musi
zawierać również opis zawierający koncepcję realizacji projektu, opis źródeł danych
wykorzystywanych w badaniu, sposoby ich pozyskania, opis proponowanych metod i technik
badawczych, propozycje dodatkowych, pogłębiających badany obszar kwestii i opis sposobu
organizacji badania. Załączony opis podlegał będzie ocenie zgodnie z zapisem pkt 17 SIWZ.
Brak załączonego opisu skutkować będzie odrzuceniem oferty, zgodnie z postanowieniami
art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. W niniejszym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed
upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w wysokości – 5 000,- zł (słownie:
pięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących
formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359 z późn.
zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Bank Gospodarstwa Krajowego I Oddział w
Warszawie nr 22 1130 1017 0020 1020 9820 0001 z zaznaczeniem „Wadium –
Komercjalizacja wyników prac B+R. Aspekty teoretyczne, praktyczne i ewaluacja wybranych
programów NCBR” Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna
wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu
składania ofert. Dowodem wniesienia wadium może być dokument potwierdzający dokonanie
przelewu kwoty wadium lub jego kopia potwierdzona przez Wykonawcę, które należy
dołączyć do oferty. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna,
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji
lub poręczenia). 5. Dokument wadialny, o którym mowa w pkt.. 9.4. SIWZ, powinien
zawierać informacje o udzieleniu gwarancji lub poręczenia na kwotę wymienioną w pkt 1.,
stanowiącą zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego w przetargu nieograniczonym na
realizacje projektu „Komercjalizacja wyników prac B+R. Aspekty teoretyczne, praktyczne i
ewaluacja wybranych programów NCBR”, winien określać precyzyjnie gwaranta

(poręczyciela), beneficjenta (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), zleceniodawcę gwarancji
(poręczenia), termin ważności udzielonej gwarancji (poręczenia), który winien odpowiadać co
najmniej terminowi związania ofertą – pkt 10.1. SIWZ oraz zawierać zobowiązanie podmiotu
udzielającego gwarancji (poręczenia) do bezwarunkowej zapłaty wadium na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego w przypadkach przewidzianych w ustawie PZP. 6. Treść
dokumentu stanowiącego wadium nie może warunkować wypłacenia kwoty Zamawiającemu
od badania zasadności żądania wypłaty przez wystawcę dokumentu czy jakikolwiek inny
podmiot. 7. Dokument wadialny, o którym mowa w pkt 4., należy złożyć w oddzielnym,
zamkniętym opakowaniu (kopercie) przed upływem terminu składania ofert, w miejscu
wskazanym w pkt. 13 SIWZ. Opakowanie (kopertę) zawierającą dokument wadialny należy
opisać analogicznie do opisu oferty wskazanego w pkt 11. SIWZ, z dopiskiem: wadium.
Kserokopię niniejszego dokumentu należy dołączyć do oferty. 8. W przypadku Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dopuszczalne jest wystawienie
dokumentu stanowiącego wadium na jednego z Wykonawców, pod warunkiem, że z jego
treści wynika, iż zabezpiecza on złożenie oferty przez wszystkich Wykonawców działających
wspólnie, lub że dokument wadialny został wystawiony na podmiot prawidłowo umocowany
do reprezentowania wszystkich Wykonawców działających wspólnie. 9. Termin wniesienia
wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert. 10. Wadium musi zabezpieczać
ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin
składania ofert. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w
art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania
oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający na podstawie art.
89 ust. 1 pkt 7b) ustawy PZP odrzuci ofertę Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium lub
jeśli wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
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:
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) Nie
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 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
Cena
30,00
Koncepcja realizacji badania
30,00
Opis źródeł danych wykorzystywanych w badaniu 4,00
Opis proponowanych metod i technik badawczych 16,00
Dodatkowe, pogłębiające badany obszar kwestie 12,00
Opis sposobu organizacji badania
8,00
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

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:
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:
Z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 5, § 8 ust. 4, § 12 ust. 5 oraz § 13 ust. 3 Umowy,
zmiana treści Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji 1, 3 i 4 modułu Projektu w
przypadku występujących opóźnień w przeprowadzaniu Projektu w stosunku do
harmonogramu realizacji Projektu określonego w SOPZ i Raporcie, na pisemny wniosek
Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do opisania skali problemu i podania przyczyn
opóźnienia. Warunkiem akceptacji zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym jest
wykazanie przez Wykonawcę, że opóźnienie wynika z okoliczności niezależnych od
Wykonawcy. W przypadku akceptacji wniosku Wykonawcy, termin realizacji danego modułu
Projektu może zostać przesunięty jednorazowo maksymalnie o 14 dni kalendarzowych.

Zmiana, o której mowa, nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy i nie wpływa na termin
końcowy realizacji Umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany składu osobowego
zespołu badawczego realizującego Projekt, wskazanego w SOPZ i Ofercie (zwanego dalej:
„Zespołem”), w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i od osób
wchodzących w skład Zespołu, takich jak w szczególności: śmierć, długotrwała choroba lub
ustanie stosunku pracy, pod warunkiem, że: 1) Wykonawca przedstawi dokumenty
potwierdzające przyczynę zmiany składu Zespołu, tj. w szczególności: zaświadczenie
lekarskie, odpis skróconego aktu zgonu lub oświadczenie o ustaniu stosunku pracy; 2)
zaproponowane przez Wykonawcę osoby, które wejdą w skład Zespołu będą posiadały
kwalifikacje zawodowe nie mniejsze, niż osoby dotychczas wchodzące w skład Zespołu,
które zostaną przez nie zastąpione; 3) zachowany pozostanie warunek kumulatywnego
spełnienia posiadania kwalifikacji zawodowych osób wchodzących w skład Zespołu, o
którym mowa w SIWZ.
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: 2017-09-19, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
>
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 Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin ich składania tj. 19 września 2017 r. o
godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej nr 316 piętro 3.

