Warszawa, 07.06.2018r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 11/18/US) na usługę
organizacji i realizacji spotkań konsultacyjnych inżynierów-konsultantów NCBR w
firmach MŚP o potencjale B+R (w ramach Projektu „Beneficjent”)”.
Zamawiający, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, uprzejmie informuje, iż w dniu
05.06.2018r., do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Ogłoszenia
zamieszczonego na stronie internetowej NCBR. Poniżej przedstawiam ich treść wraz z
wyjaśnieniem udzielanym przez Zamawiającego.

Pytanie 1
Zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji o szacunkowej wartości zamówienia w postępowaniu
na „Usługa organizacji i realizacji spotkań konsultacyjnych inżynierów-konsultantów NCBR w firmach
MŚP o potencjale B+R (w ramach Projektu „Beneficjent”)”

Odpowiedź
Zamawiający informuje, że szacunkowa wartość zamówienia „Usługa organizacji i realizacji spotkań
konsultacyjnych inżynierów-konsultantów NCBR w firmach MŚP o potencjale B+R (w ramach
Projektu „Beneficjent”)” wyniosła: 1 329 504,67 zł.

Pytanie 2
Uprzejmie proszę o doprecyzowanie jaki jest oczekiwany zakres rzeczowy propozycji specyfikacji
funkcjonalności narzędzia on-line, o której mowa w pkt 9.3.1 Ogłoszenia? Czy obejmuje on wyłącznie
elementy określone w zał. nr 6 do Ogłoszenia?

Odpowiedź
Zamawiający informuje, że zgodnie z ogłoszeniem (pkt. 9.3.1 [strona nr 10 Ogłoszenia], pkt 12.5 a-d
[strona nr 16 i 17 Ogłoszenia] oraz załącznik nr 6 [strona nr 62 Ogłoszenia]) prosimy o Specyfikację
funkcjonalności narzędzia on-line czyli zaproponowanie funkcjonalności narzędzia online w zakresie:
kalendarza spotkań, panelu inżyniera konsultanta, panelu firmy i panelu NCBR. „Funkcjonalność”
oznacza czynności/operacje, które będzie umożliwiało narzędzie.

Pytanie 3
Ponadto proszę o doprecyzowanie czy w ramach prac nad narzędziem on-line dopuszczacie Państwo
możliwość wykorzystania istniejących już technologii (mając na uwadze zakup ew. licencji), które przy
odpowiednim skonfigurowaniu zapewnią oczekiwaną przez Państwa funkcjonalność?

Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza skorzystanie z istniejących technologii, które zapewnią wymaganą
funkcjonalność narzędzia on-line.

Pytanie 4
Proszę również o udostępnienie ogłoszenia w formie edytowalnej, co umożliwi przygotowanie ew.
oferty.

Odpowiedź
Zamawiający informuje, że załączniki w formie edytowalnej zostały zamieszczone wraz z notatką do
Ogłoszenia na stronie BIP NCBR w dniu 4.06.2018 http://www.ncbr.gov.pl/bip/zamowieniapubliczne/#akapit128.

Pytanie 5
W jaki sposób zapewniono w procesie przygotowywania inżynierów - konsultantów
dostarczenie/uzupełnienie kompetencji, które będą kluczowe w trakcie spotkań z przedsiębiorcami i
promowaniu idei NCBiR? (zadawanie pytań, diagnozowanie potrzeb i aspiracji strony biznesowej,
prezentacja idei, radzenie sobie z trudnymi pytaniami/obiekcjami, umiejętności i techniki perswazyjne
i inne)?
1. w jaki sposób zamierzają Państwo przygotować inżynierów konsultantów do pełnionej roli szczególnie w obszarze w/w kompetencji „miękkich”? Gdzie w procesie jej miejsce na szkolenia
warsztaty kompetencyjne przed spotkaniami z przedsiębiorcami?

Odpowiedź
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do Ogłoszenia (Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia (SOPZ) pkt IV podpunkt I [strona nr 35 Ogłoszenia] i pkt 4 podpunkt 3 [strona
nr 41 Ogłoszenia]) Wykonawca zapewni „organizację dla inżynierów-konsultantów NCBR noclegów
oraz przejazdów związanych z ich udziałem w szkoleniu zorganizowanym w siedzibie NCBR w
Warszawie”, a
„każdy inżynier- konsultant będzie uczestniczył w trzydniowym szkoleniu
zorganizowanym w dwóch cyklach: I - jeden dzień roboczy szkolenia w danym terminie, przerwa
kilkudniowa, II – dwa dni robocze szkolenia w danym terminie) z późniejszymi zmianami, zapisanymi w
Notatce dostępnej pod Ogłoszeniem.
Dodatkowo, zgodnie z pkt 6 podpunkt 1 SOPZ [strona nr 42 Ogłoszenia] do zadań Wykonawcy będzie
należało „zorganizowanie jednego jednodniowego spotkania monitoringowo-szkoleniowego,

realizowanego w trakcie trwania Projektu. Wykonawca zapewni udział wszystkich inżynierówkonsultantów oraz przedstawicieli Wykonawcy zaangażowanych w realizację Projektu (minimum
koordynator i konsultant). Spotkanie zostanie zorganizowane na terenie Warszawy i będzie trwało do 8
godzin zegarowych.” Na potrzeby udziału inżynierów konsultantów w jednym jednodniowym spotkaniu
monitoringowo-szkoleniowym, zorganizowanym i zrealizowanym w trakcie trwania Projektu
Wykonawca zapewni organizację dla inżynierów-konsultantów NCBR noclegów oraz przejazdów.
Powyższe działania będą prowadzone przez trenerów wewnętrznych NCBR oraz Ekspertów i mają za
zadanie przygotowanie inżynierów-konsultantów do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, a także
ćwiczenie ich umiejętności miękkich i będą one bazowały na doświadczeniach płynących z pilotażu
projektu „Beneficjent”.

Pytanie 6
Czy jest możliwość modyfikacji procesu/zaprojektowania systemu szkoleń, który po etapie
rekrutacji przygotuje inżynierów - konsultantów do pełnionej roli?

Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza możliwość zorganizowania dodatkowych działań szkoleniowych
i przygotowujących inżynierów przez Wykonawcę, jednak nie będą one oceniane ani punktowane
na etapie składania oferty.
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