Warszawa: Publikacja w tygodniku artykułów
Numer ogłoszenia: 98070 - 2015; data zamieszczenia: 28.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju , ul. Nowogrodzka 47a, 00695 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. (+48 22) 39 07 401, faks (+48 22) 20 13 408.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Publikacja w tygodniku
artykułów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest usługa polegająca na publikacji w tygodniku o zasięgu ogólnopolskim
artykułów związanych z działalnością Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wraz z
działaniami zwiększającymi zasięg. 2. Usługa będzie obejmowała opracowanie projektu i
publikację we wskazanym przez Wykonawcę ogólnopolskim wydaniu tygodnika
opiniotwórczego o krajowym zasięgu i ogólnoinformacyjnym profilu, kolorowych artykułów
sponsorowanych lub/i reklam związanych z działalnością Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju oraz towarzyszących im działań zwiększających zasięg. Artykuły będą dotyczyły
m.in. przedstawienia efektów projektów realizowanych przy wsparciu NCBR w ramach
krajowych i unijnych programów, w tym m.in. w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu PolskoNorweska Współpraca Badawcza. 3. W ramach rocznej współpracy Zamawiający planuje
zakup powierzchni publikacji odpowiadającej 12 rozkładówkom zaproponowanego
tygodnika. Pojedynczy artykuł będzie opublikowany na rozkładówce tygodnika, tj. na 2
stronach tygodnika sąsiadujących ze sobą. 4. W celu zbudowania zasięgu i dotarcia do
szerszej grupy odbiorców Zamawiający przewiduje w ramach przedmiotu zamówienia
również działania prowadzone w internecie..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.20.00-2, 79.97.00.00-4.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
przedmiotowego warunku. Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi
według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składanego na podstawie art. 44
ustawy Pzp
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

W zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (posiadanie
wiedzy i doświadczenia), Wykonawcy winni wykazać się wiedzą i
doświadczeniem w realizacji zamówienia lub wykazać wiedzę i doświadczenie
innego podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w postaci
należytego wykonania/wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających na
zamieszczaniu w tygodnikach o zasięgu ogólnopolskim kolorowych artykułów
sponsorowanych, o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000,00 zł. każda.
Zamawiający przyjmuje, iż Wykonawca w celu wykazania spełniania ww.
warunku, zobowiązany jest złożyć wykaz zawierający co najmniej dwie usługi
spełniające warunek . Zamawiający nie dopuszcza sumowania usług z różnych
kontraktów w celu uzyskania wartości minimalnej. Pod pojęciem usługi
wykonywanej, Zamawiający rozumie usługę, będącą w trakcie realizacji,
której zakończona część miała wartość nie mniejszą niż 100 000,00 zł. Na
potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie
wymienione w pkt 6.1.2. Instrukcji oraz dokumenty, o których mowa w pkt
6.1.5. Instrukcji. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na wiedzy i
doświadczeniu innego podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
oprócz oświadczenia, wymienionego w pkt 6.1.2. INSTRUKCJI i wykazu
usług, o którym mowa w pkt 6.1.5. Instrukcji, dodatkowo winni oni przedłożyć
także dokumenty określone w pkt 6.2. Instrukcji. W przypadku wniosku
składanego przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie
zamówienia wystarczy, że warunek określony w pkt 5.2. Instrukcji spełni jeden



z nich lub Wykonawcy spełnią go łącznie. Ocena spełnienia ww. warunku
odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
przedmiotowego warunku. Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi
według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składanego na podstawie art. 44
ustawy Pzp
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
przedmiotowego warunku. Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi
według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składanego na podstawie art. 44
ustawy Pzp
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
przedmiotowego warunku. Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi
według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składanego na podstawie art. 44
ustawy Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:


wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:



oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Oryginał pełnomocnictwa albo kopia uwierzytelniona notarialnie lub poświadczona 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) - w przypadku podpisywania
wniosku przez pełnomocnika. 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 2. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na wiedzy i
doświadczeniu innego podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, dodatkowo
winni oni przedłożyć dokument potwierdzający, że będą dysponować zasobami innego

podmiotu w trakcie realizacji zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia np. pisemne zobowiązanie tego podmiotu do udziału w
realizacji zamówienia i oddania do dyspozycji Wykonawcy wymaganej wiedzy i
doświadczenia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
https://licytacje.uzp.gov.pl
IV.4.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia
w licytacji elektronicznej: http://www.ncbr.gov.pl
IV.4.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji
elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 1. W licytacji
elektronicznej mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie platformy
licytacji elektronicznej pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl 2. Wykonawcy, wypełniając
odpowiednie pole we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej
(Załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji) przekazują Zamawiającemu swój LOGIN. 3. W
przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu (login należy podać dokładnie
stosując te same znaki w tym duże i małe litery jeżeli takie zastosowano) bądź nieprzekazania
go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca jest zobowiązany do jego przekazania
najpóźniej jeden dzień przez terminem otwarcia licytacji. Niedostarczenie loginu w sposób i
w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od dalszego
postępowania. 4. Wymagania techniczne komputera Wykonawcy: 4.1. Wykonawca winien
posiadać komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarkę
internetową Internet Explorer 6.0. lub wyższą lub Firefox 2.0 lub wyższą. Szczegółowe
wymogi techniczne określone zostały w § 3 Regulaminu korzystania z Platformy na stronie
internetowej UZP https://licytacje.uzp.gov.pl/page/rules oraz w Samouczku w pkt 7 na stronie
internetowej UZP https://licytacje.uzp.gov.pl/page/selflearn. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Wykonawców z
oprogramowania innego niż zalecane; 4.2. W interesie Wykonawcy komputer winien być
stabilnie podłączony do sieci internetowej..
IV.4.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie
minimalnych wysokości postąpień: 1. W toku licytacji elektronicznej uprzednio
dopuszczeni i zaproszeni do udziału Wykonawcy składają kolejne postąpienia. Składanie

postąpień będzie możliwe od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 2. W toku licytacji
Wykonawcy oferują rzeczywistą cenę oferty brutto, za realizację całego przedmiotu
zamówienia, wyrażoną w złotych oraz w groszach. Grosze należy oddzielić od złotych
kropką. 3. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co
najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 4. Cenę kolejnego korzystniejszego postąpienia
należy wpisać po uprzednim zapoznaniu się z aktualnym najkorzystniejszym postąpieniem
cenowym wpisując z rozwagą cenę przebicia oferty najkorzystniejszej tak aby omyłkowo nie
wprowadzić niewłaściwej ceny. System jedynie dopytuje się o oferty, które złożone są w
kwocie niższej o 50% od ceny oferty najkorzystniejszej. Inne oferty traktowane są jako
wiążące i nie ma możliwości dokonywania korekty uprzednio omyłkowo wprowadzonej
kwoty ponieważ jest ona przez system traktowana jako ostateczna i wiążąca po kliknięciu
przycisku potwierdź. 5. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 500.00 zł
brutto. 6. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający automatycznie za pośrednictwem
platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o
pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji
elektronicznej, a także o złożonych przez nich cenach, z tym że do momentu zamknięcia
licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.
Ww. informacje są na bieżąco dostępne po kliknięciu na zakładkę lista postąpień. 7.
Wykonawca po dokonaniu każdego postąpienia cenowego lub na bieżąco winien dokonywać
odświeżania strony celem aktualizacji listy postąpień, tak aby posiadał aktualną listę
postąpień z aktualnymi cenami. 8. Aktualny czas w trakcie licytacji elektronicznej
wyświetlany na Platformie Licytacji Elektronicznej jest decydujący dla oceny momentu
dokonania poszczególnych czynności, w tym również dla oceny czy dane postąpienie zostało
złożone przed zamknięciem licytacji. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który
zaoferuje najniższą cenę brutto. UWAGA: Cena brutto wynikająca z licytacji elektronicznej
zostanie wprowadzona do umowy, i na jej podstawie zostanie wyliczona cena jednostkowa
odnosząca się do wykonania usług objętych umową w stosunku do pojedynczego artykułu..
IV.4.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja jednoetapowa czas trwania: 60 minut

IV.4.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji
elektronicznej: 07.05.2015 godzina 14:00, miejsce: NARODOWE CENTRUM BADAŃ I
ROZWOJU ul.Nowogrodzka 47A. 00-695 Warszawa KANCELARIA, pok. 204 piętro 2.
IV.4.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 7 dni po terminie przekazania zaproszeń,
o godzinie 10:00.
IV.4.13) Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):
Upływa w dniu otwarcia, o godzinie 11:00
IV.4.14 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy
licytacji elektronicznej):
W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy

IV.4.15 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy licytacji elektronicznej):
Istotne dla stron postanowienia umowy, zawarte zostały we Wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 7 do Instrukcji dla Wykonawców zamieszczonej na stronie internetowej
Zamawiającego http://www.ncbr.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: 1. Zamówienie publiczne jest współfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach... 2. Instrukcja dla Wykonawców oraz niezbędne wzory druków
dla Wykonawców dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego
http://www.ncbr.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/.
IV.4.17) Czy 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

