Orientacyjna wartość zamówienia

LP. Przedmiot zamówienia

Przeprowadzenie Testu Prywatnego Inwestora - NCBR Investment Fund
ASI S.A.
Zapewnienie grupowego ubezpieczenia pracownikom Grupy NCBR oraz
członkom ich rodzin
Pozyskanie informacji z rynku niezbędnych do przygotowania OPZ i SIWZ
poprzez organizację dialogu technicznego dla projektu badawczego w
zakresie rolnictwa (innowacyjne rozwiązania poświęcone rolnictwu)
Zapewnienie bezpieczeństwa IT poprzez zakup licencji na zintegrowany
system analityczny oraz system klasy SIEM wraz ze wsparciem
technicznym na okres 24 miesięcy
Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań służbowych poprzez organizację
usług cateringowych dla organizowanych paneli, spotkań z ekspertami i
beneficjentami przez okres 36 miesięcy
Wzmocnienie wizerunku NCBR, jako instytucji wspierającej innowacyjność
i przedsiębiorczość poprzez wybór operatora obsługującego działanie
akceleracyjne pn. "NCBR – Nevada Acceleration Program", które będzie
polegać na rozpoczęciu współpracy pomiędzy firmami, instytucjami z
Polski i Stanu Nevada w szeroko rozumianym obszarze innowacyjności, w
tym komercjalizacji rozwiązań technologicznych prezentowanych w
ramach działania oraz wspieraniu kooperacyjnych form działalności
badawczo-rozwojowej
Pozyskanie informacji z rynku niezbędnych do przygotowania OPZ i SIWZ
poprzez organizację dialogu technicznego dla projektu badawczego w
zakresie zastosowania rozszerzonej rzeczywistości w branży turystycznej
Zapewnienie bezpieczeństwa IT poprzez zakup trzyletnich subskrypcji i
wsparcia dla posiadanych dwóch urządzeń Palo Alto PA-3250
Kampania informacyjno-promocyjna poświęcona inicjatywie NCBR pn.
Wielkie Wyzwanie: Energia
Wsparcie działań pracowników DRIM poprzez zakup specjalistycznych
usług pomiarowych do weryfikacji parametrów wskazanych przez
Wykonawców w programie Magazynowanie wodoru przez okres 30
miesięcy
Kształtowanie wizerunku NCBR, jako wiodącej instytucji w zakresie
wspierania nowych technologii oraz bezpośrednie dotarcie do grupy
docelowej poprzez organizację konferencji dla uczestników inicjatywy pn.
Wielkie Wyzwanie: Energia
Wsparcie działań komunikacyjnych poprzez zapewnienie kompleksowej
usługi organizacji konferencji prasowych oraz innych wydarzeń z udziałem
mediów
Wsparcie działań informacyjnych skierowanych do potencjalnych
beneficjentów poprzez zakup i bieżącą obsługę techniczno-serwisową
narzędzi komunikacyjnych
Wsparcie Biura Dyrektora Centrum i Obsługi Prawnej w zakresie zadań
realizowanych przez NCBR poprzez zakup eksperckich usług prawnych
Popularyzacja programów NCBR poświęconych funduszom VC i CVC
poprzez organizację konferencji. Wydarzenie pozwoli na prezentację
dotychczasowych osiągnięć oraz zainteresowanie programami
potencjalnych beneficjentów - przedstawicieli grup docelowych
Wsparcie działań pracowników DRIM poprzez zakup usługi nadzoru nad
realizacją Prac B+R Fazy III Programu Bloki 200+
Prezentacja oferty NCBR oraz dotychczasowych osiągnięć beneficjentów
wśród uczestników Pikniku Naukowego Polskiego Radia
Pozyskanie informacji z rynku niezbędnych do przygotowania OPZ i SIWZ
poprzez organizację dialogu technicznego dla projektu prowadzonego z
ARiMR. Zakres dialogu: opracowanie systemu automatycznego
wykrywania zmian pokrycia terenu przy wykorzystaniu dronów i
zobrazowań satelitarnych
Zapewnienie bezpieczeństwa IT poprzez zakup licencji środowiska backupu
infrastruktury IT NCBR
Wsparcie realizacji programu Elektrociepłownia XXI wieku poprzez zakup
usługi doradcy administracyjnego przez okres 48 miesięcy
Kształtowanie wizerunku NCBR, jako wiodącej instytucji w zakresie
wspierania nowych technologii oraz bezpośrednie dotarcie do grupy
docelowej poprzez współorganizację wraz z instytucjami takimi, jak:
MNiSW i SBŁ, ważnych wydarzeń z udziałem liderów innowacji - Kongres
Kadry Przyszłości
Wsparcie pracowników NCBR w wykonywaniu statutowych zadań poprzez
zakup oprogramowania - Dostawa licencji dla posiadanych i
rozbudowanych systemów
Kształtowanie wizerunku NCBR, jako wiodącej instytucji w zakresie
wspierania nowych technologii oraz bezpośrednie dotarcie do grupy
docelowej poprzez współorganizację z GPW wydarzenia z udziałem startupów oraz inwestorów
Zapewnienie bezpieczeństwa IT poprzez zakup licencji na system ochrony
infrastruktury IT w NCBR
Wsparcie pracowników NCBR w wykonywaniu statutowych zadań poprzez
zakup monitorów komputerowych
Wsparcie działań komunikacyjnych poprzez zapewnienie kompleksowej
usługi organizacji wydarzeń typu konferencje w biurze NCBR w Brukseli

Zamówienia na
D-dostawy
U- usługi
RB- roboty budowlane

Przewidywany
termin wszczęcia
Planowany tryb postępowania w
udzielenia
ujęciu
zamówienia
miesięcznym lub
kwartalnym

netto

brutto

euro

U

140 000,00 zł

172 200,00 zł

32 792,26 zł

PN

I

U

1 101 670,00 zł

1 355 054,10 zł

258 044,64 zł

NBO

I

U

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

DT

I

D

250 000,00 zł

307 500,00 zł

58 557,61 zł

PN

I

U

804 600,71 zł

989 658,87 zł

188 461,98 zł

US

I

U

447 154,47 zł

550 000,00 zł

104 737,19 zł

PN

I

U

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

PCP

I

D

290 000,00 zł

356 700,00 zł

67 926,83 zł

PN

I

U

1 200 000,00 zł

1 476 000,00 zł

281 076,52 zł

PN

II

U

2 400 000,00 zł

2 952 000,00 zł

562 153,05 zł

PN

II

U

150 000,00 zł

184 500,00 zł

35 134,57 zł

US

I

U

303 145,00 zł

372 868,35 zł

71 005,79 zł

US

II

U

300 813,01 zł

370 000,00 zł

70 459,56 zł

PO

I

U

2 350 000,00 zł

2 890 500,00 zł

550 441,52 zł

US

II

U

65 040,65 zł

80 000,00 zł

15 234,50 zł

US

I

U

1 942 666,67 zł

2 389 480,00 zł

455 031,66 zł

PN

I

U

128 079,00 zł

157 537,17 zł

30 000,00 zł

US

I

U

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

DT

I

D

120 000,00 zł

147 600,00 zł

28 107,65 zł

PN

II

U

800 000,00 zł

984 000,00 zł

187 384,35 zł

US

II

U

162 601,63 zł

200 000,00 zł

38 086,25 zł

US

I

D

700 000,00 zł

861 000,00 zł

163 961,31 zł

PN

II

U

200 000,00 zł

246 000,00 zł

46 846,09 zł

WR

II

D

160 000,00 zł

196 800,00 zł

37 476,87 zł

PN

II

D

250 000,00 zł

307 500,00 zł

58 557,61 zł

PN

II

U

375 609,76 zł

462 000,00 zł

87 979,24 zł

US

II

Wsparcie działań pracowników DRIM poprzez zakup specjalistycznych
usług doradczych przy przygotowaniu projektu systemów bezzałogowych
(ekspertyzy, oceny eksperckie, konsultacje aspektów technicznych) przez
okres 45 miesięcy
Zapewnienie bezpieczeństwa IT NCBR poprzez zakup licencji systemu
zarządzania urządzeniami mobilnymi oraz 12 miesięczną subskrypcją
wsparcia producenta

U

813 008,13 zł

1 000 000,00 zł

190 431,25 zł

PN

II

D

170 000,00 zł

209 100,00 zł

39 819,17 zł

PN

II

D

150 000,00 zł

184 500,00 zł

35 134,57 zł

PN

II

D

675 500,00 zł

830 865,00 zł

158 222,66 zł

PN

II

U

680 000,00 zł

836 400,00 zł

159 276,70 zł

NZO

IV

D

500 000,00 zł

615 000,00 zł

117 115,22 zł

PN

III

U

200 000,00 zł

246 000,00 zł

46 846,09 zł

WR

I

D

140 000,00 zł

172 200,00 zł

32 792,26 zł

PN

II

U

406 504,07 zł

500 000,00 zł

95 215,63 zł

WR

II

U

280 000,00 zł

344 400,00 zł

65 584,52 zł

PN

II

D

300 000,00 zł

369 000,00 zł

70 269,13 zł

NZO

III

U

750 000,00 zł

922 500,00 zł

175 672,83 zł

US

III

U

1 500 000,00 zł

1 845 000,00 zł

351 345,65 zł

PN

III

U

200 000,00 zł

246 000,00 zł

46 846,09 zł

PN

II

U

100 000,00 zł

123 000,00 zł

23 423,04 zł

PN

II

D

200 000,00 zł

246 000,00 zł

46 846,09 zł

PN

II

U

162 601,63 zł

200 000,00 zł

38 086,25 zł

US

II

U

243 902,44 zł

300 000,00 zł

57 129,37 zł

WR

II

U

100 000 000,00 zł

123 000 000,00 zł

23 423 043,59 zł

PCP

IV

U

500 000,00 zł

615 000,00 zł

117 115,22 zł

PO

III

Zwiększenie kwalifikowalności wydatków wnioskodawców i beneficjentów
poprzez zapewnienie dostępu do usług doradczych z zakresu prawidłowej
realizacji zakupów finansowanych ze środków UE

U

580 000,00 zł

713 400,00 zł

135 853,65 zł

PN

III

Organizacja konferencji podsumowującej efekty pomocy publicznej
udzielanej w ramach Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i
pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju dla ok 70 uczestników

U

30 000,00 zł

36 900,00 zł

7 026,91 zł

US

II

Wsparcie działań DPR w promocji osiągnięć projektów finansowanych
przez NCBR poprzez zakup usługi produkcji filmów. Postępowanie będzie
prowadzone z możliwością składania ofert częściowych. Zamówienie
podzielone zostanie, uwzględniając charakter filmów i grupy docelowe

U

447 154,47 zł

550 000,00 zł

104 737,19 zł

PN

II

U

560 000,00 zł

688 800,00 zł

131 169,04 zł

PN

IV

U

300 000,00 zł

369 000,00 zł

70 269,13 zł

US

III

U

245 000,00 zł

301 350,00 zł

57 386,46 zł

PN

III

U

300 000,00 zł

369 000,00 zł

70 269,13 zł

US

III

Wsparcie pracowników NCBR w wykonywaniu statutowych zadań poprzez
standaryzację stacji roboczych w postaci zakupu licencji/subskrypcji na
systemy operacyjne Windows oraz oprogramowanie pakietu Office
Wsparcie pracowników NCBR w wykonywaniu statutowych zadań poprzez
zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
Wsparcie działań pracowników HR poprzez zakup usługi doradztwa
personalnego związanego z badaniem kompetencji pracowników
Wsparcie pracowników NCBR w wykonywaniu statutowych zadań poprzez
dostawę centrali telefonicznej dla telefonii IP i usług Unified
communication
Wzmocnienie wizerunku NCBR oraz dotarcie do szerokiej publiczności (ok.
1 miliona zwiedzających rocznie) z informacją o działalności Centrum
poprzez uzyskanie statusu Partnera i product placement na nowej
wystawie "Wyzwania Przyszłości" w Centrum Nauki Kopernik w okresie
trzech lat
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury IT NCBR
poprzez zakup wsparcia producenta dla posiadanych serwerów DELL
Kształtowanie wizerunku NCBR, jako wiodącej instytucji w zakresie
wspierania nowych technologii oraz bezpośrednie dotarcie do grupy
docelowej poprzez współorganizację wraz z instytucjami takimi, jak:
MNiSW i SBŁ ważnych wydarzeń z udziałem liderów innowacji - Impact
Wsparcie działu DFP w zakresie przygotowania analiz finansowych poprzez
zakup usług eksperckich
Wsparcie działań pracowników NCBR poprzez zakup systemu kadrowopłacowego
Organizacja dużego wydarzenia (półfinał/finał) w ramach Wielkiego
Wyzwania: energia dla otwartej publiczności, podczas którego zespoły
konstruktorskie przedstawią w ramach określonych warunków działanie
swoich urządzeń, wybór zwycięzcy nagrody głównej. Wsparcie
organizacyjno-techniczne wydarzenia
Wsparcie działań pracowników DRIM poprzez zakup specjalistycznych
usług doradczych w zakresie efektywnych systemów ciepłowniczych
podczas realizacji programu Elektrociepłownia XXI wieku przez okres 48
miesięcy
Wsparcie działu DWP w zakresie badania powiązań oraz statusów MŚP
poprzez zakup usług eksperckich
Wsparcie działań DIBR w przeprowadzeniu analizy sytuacji prawnej i
finansowej nowych inwestorów, zgłoszonych przez beneficjentów w
ramach Bridge Alfa poprzez zakup usług eksperckich
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury IT NCBR
poprzez zakup usług wsparcia/serwisowych dla posiadanych systemów
Kształtowanie wizerunku NCBR, jako wiodącej instytucji w zakresie
wspierania nowych technologii oraz bezpośrednie dotarcie do grupy
docelowej poprzez organizację konferencji podsumowującej działalność
NCBR w roku 2019
Kształtowanie wizerunku NCBR, jako wiodącej instytucji w zakresie
wspierania nowych technologii oraz bezpośrednie dotarcie do grupy
docelowej poprzez współorganizację wraz z instytucjami takimi jak:
MNiSW, SBŁ ważnych wydarzeń z udziałem liderów innowacji - EKG
Opracowanie w wyniku prac badawczo-rozwojowych metodyki, narzędzi
technicznych i organizacyjnych, które będą ułatwiały przekształcenie
istniejącego systemu w efektywny system ciepłowniczy z zapewnieniem
pełnego wykorzystania źródeł OZE i lokalnych paliw i energii,
zastosowaniem magazynów energii oraz możliwością osiągnięcia
zeroemisyjności systemu funkcjonującego w obiegu zamkniętym pod
nazwą Elektrociepłownia XXI wieku
Kształtowanie wizerunku NCBR, jako wiodącej instytucji w zakresie
wspierania nowych technologii oraz bezpośrednie dotarcie do grupy
docelowej poprzez zapewnienie obsługi technicznej Półfinałów i Finału
Wielkiego Wyzwania tj. stworzenie warunków do weryfikacji rozwiązań
zaproponowanych przez uczestników

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w
pomieszczeniach NCBR poprzez sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz
zapewnienie serwisu dziennego
Wsparcie działań pracowników działu HR, DPR, DAZ w zakresie
przygotowania spotkania integracyjnego pracowników Grupy NCBR
Ewaluacja wspólnych przedsięwzięć NCBR -RID, BRIK, INGA (badanie
ewaluacyjne wynikające z planu ewaluacji NCBR)
Wsparcie działań pracowników działu HR, DPR, DAZ w zakresie
przygotowania spotkania integracyjnego pracowników Grupy NCBR

Ewaluacja wspólnych przedsięwzięć NCBR -RID, BRIK, INGA (badanie
ewaluacyjne wynikające z planu ewaluacji NCBR)
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury IT NCBR
poprzez zakup systemu ochrony/antyspam poczty elektronicznej

U

245 000,00 zł

301 350,00 zł

57 386,46 zł

PN

III

D

250 000,00 zł

307 500,00 zł

58 557,61 zł

PN

IV

Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań służbowych poprzez organizację
świadczenia usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na
przewozy pasażerskie w kraju i poza jego granice, wraz z ubezpieczeniem
na czas podróży delegowanych pracowników

U

700 000,00 zł

861 000,00 zł

163 961,31 zł

PN

I

Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań
lekarskich (okresowych i kontrolnych) pracowników Grupy NCBR, badań
wstępnych osób przyjmowanych do pracy, wydawania orzeczeń lekarskich
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy lub o przeciwwskazaniach
zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy oraz udział lekarza
w pracach komisji BHP oraz kompleksowej, specjalistycznej opieki
medycznej dla pracowników Grupy NCBR

U

3 000 000,00 zł

3 690 000,00 zł

702 691,31 zł

US

IV

U

406 504,07 zł

500 000,01 zł

95 215,63 zł

PN

III

U

243 902,44 zł

300 000,00 zł

57 129,37 zł

PN

III

U

700 000,00 zł

861 000,00 zł

163 961,31 zł

US

IV

U

360 000,00 zł

442 800,00 zł

84 322,96 zł

US

IV

D

142 000,00 zł

174 660,00 zł

33 260,72 zł

PN

IV

Popularyzacja polskich innowacji, w tym beneficjentów programów NCBR,
poprzez organizację wydarzenia (robocza nazwa Dni Innowacji) wspólnie z
innymi instytucjami wspierającymi sektor B+R+I (m.in. MNiSW i SBŁ)

U

713 000,00 zł

876 990,00 zł

167 006,30 zł

US

IV

Kształtowanie wizerunku NCBR, jako wiodącej instytucji w zakresie
wspierania nowych technologii oraz bezpośrednie dotarcie do grupy
docelowej poprzez współorganizację wraz z instytucjami takimi, jak:
MNiSW i SBŁ ważnych wydarzeń z udziałem liderów innowacji - Impact
Mobility Revolution

U

90 000,00 zł

110 700,00 zł

21 080,74 zł

WR

III

Ocena zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia dzięki wsparciu
z EFS (badanie ewaluacyjne wynikające z planu ewaluacji POWER)

U

170 000,00 zł

209 100,00 zł

39 819,17 zł

PN

IV

U

350 000,00 zł

430 500,00 zł

81 980,65 zł

PN

III

U

100 000,00 zł

123 000,00 zł

23 423,04 zł

PN

IV

U

81 300 813,01 zł

100 000 000,00 zł

19 043 124,87 zł

PCP

IV

Analiza zapotrzebowania na kompetencje w gospodarce i na rynku pracy
wraz z badaniem wartości docelowej wspólnego wskaźnika
długoterminowego rezultatu PO WER w obszarze szkolnictwa wyższego
(badanie ewaluacyjne wynikające z planu ewaluacji POWER)

U

325 000,00 zł

399 750,00 zł

76 124,89 zł

PN

IV

Opracowanie w wyniku prac badawczo-rozwojowych innowacyjnego
systemu wykrywania zmian pokrycia terenu z wykorzystaniem
informatycznych narzędzi sztucznej inteligencji, Bezzałogowych Statków
Powietrznych (BSP) oraz zobrazowań satelitarnych. Program pod nazwą Systemy bezzałogowe. Program realizowany we współpracy z ARiMR

U

40 650 406,50 zł

50 000 000,00 zł

9 521 562,43 zł

PCP

IV

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury IT NCBR
poprzez zakup wsparcia dostawcy oprogramowania systemu DocuWare

U

50 000,00 zł

61 500,00 zł

11 711,52 zł

PN

IV

U

250 000,00 zł

307 500,00 zł

58 557,61 zł

WR

IV

D

160 000,00 zł

196 800,00 zł

37 476,87 zł

PN

IV

U

350 000,00 zł

430 500,00 zł

81 980,65 zł

WR

IV

U

284 552,85 zł

350 000,01 zł

66 650,94 zł

US

IV

U

813 008,13 zł

1 000 000,00 zł

190 431,25 zł

PN

II

U

1 626 016,26 zł

2 000 000,00 zł

380 862,50 zł

PN

II

Wsparcie działań pracowników DRIM w zakresie zakupu usługi
opracowania założeń do testowania pojazdu i przeprowadzenie testów dla
pojazdów typu e-van przez okres 18 miesięcy
Wsparcie działań promocyjnych i edukacyjnych poprzez nawiązanie
współpracy z influencerami - osobami znanymi/ liderami opinii/ w
środowiskach biznesowych, naukowych, startupowych
Przygotowanie i realizacja programu rozwojowego pracowników NCBR pod
nazwą Szkoła Zarządzania
Zapewnienie prawidłowej realizacji statutowych funkcji NCBR poprzez
świadczenie usług pocztowych przez okres 36 miesięcy
Zapewnienie bezpieczeństwa IT NCBR poprzez zakup trzyletnich
subskrypcji i wsparcia producenta systemu bezpieczeństwa wraz z
systemem centralnego logowania (urządzenia w trybie HA)

Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
poprzez zakup usługi audytów bezpieczeństwa oraz testów penetracyjnych
systemów Grupy NCBR
Zwiększenie identyfikacji NCBR, budowanie jej marki oraz promocja
instytucji poprzez produkcję i dostawę gadżetów oraz materiałów
konferencyjnych
Opracowanie w wyniku prac badawczo-rozwojowych elektrycznego
pojazdu dostawczego kat. N1 o innowacyjnych funkcjonalnościach i
uniwersalnym zastosowaniu. Program pod nazwą eVan

Kształtowanie wizerunku NCBR, jako wiodącej instytucji w zakresie
wspierania nowych technologii oraz bezpośrednie dotarcie do grupy
docelowej poprzez współorganizację wraz z instytucjami takimi, jak:
MNiSW, SBŁ ważnych wydarzeń z udziałem liderów innowacji - Kongres
590
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury IT NCBR
poprzez zakup rocznych licencji do systemu informatycznego
wspierającego pracę HelpDesk - zgłoszenia
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury IT NCBR
poprzez zakup serwisu i wsparcia dostawcy oprogramowania dla systemu
QUORUM - kadry, płace, finanse, księgowość przez okres 24 miesięcy
Podsumowanie programu oraz prezentacja laureatów programu Lider
poprzez organizację wydarzenia, w tym: opracowanie i realizacja spójnej
koncepcji wizualnej scenografii, materiałów drukowanych oraz filmu
prezentującego sylwetki Liderów, zapewnienie oprawy artystycznej,
cateringu, obsługi, moderatora
Wsparcie działań pracowników DRIM poprzez zakup specjalistycznych
usług pomiarowych w programie Bezemisyjny Transport Publiczny
Wsparcie działań pracowników DRIM w zakresie zakupu usługi testów
funkcjonalnych w programie Bezemisyjny Transport Publiczny
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