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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:171402-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2014/S 098-171402
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Nowogrodzka 47a, pok. 105, Osoba do kontaktów: Bartosz Dziadecki,
Warszawa00-695, POLSKA. Tel.: +48 222442858. Faks: +48 222013408. E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 8.5.2014, 2014/S 89-155473)

Przedmiot zamówienia:
CPV:80000000, 80500000
Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Usługi szkoleniowe
Zamiast:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Na potwierdzenie warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 2 uPzp (posiadanie wiedzy i doświadczenia) Wykonawca
powinien przedstawić:
1.1. oświadczenie o spełnieniu warunków, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 uPzp;
1.2. wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, z podaniem
przedmiotu usług, wartości usług, dat wykonania, nazwy podmiotu na rzecz, którego była świadczona usługa oraz
załączenie dowodów w rozumieniu Rozporządzenia, że zostały wykonane należycie;
2. W zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (posiadania 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 w ciągu ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jednej
usługi polegającej na organizacji szkoleń/konferencji (w tym zapewnienia trenerów i materiałów szkoleniowych) dla grupy
10-20 osobowej (więcej niż jedno szkolenie) i jednego szkolenia/konferencji dla grupy 100-250 osobowej, o minimalnej
wartości umowy 300 000,00 zł, dla podmiotów z sektora B+R w zakresie tematów opisanych w Załączniku nr 9 do SIWZ.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione w pkt. 1.1. oraz dokumenty,
o których mowa w pkt. 1.2. 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. 1.1. oraz dokumentów, o których
mowa w pkt. 1.2. dodatkowo winni oni przedłożyć także dokument potwierdzający, że będą dysponować zasobami innego
podmiotu niezbędnymi do 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. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się
wspólnie o wykonanie zamówienia wystarczy, że warunek określony w pkt 2. dla spełni jeden z nich. Ocena spełnienia
ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
3. Na potwierdzenie warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia) Wykonawca powinien przedstawić;
3.1. oświadczenie o spełnieniu warunków, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 uPzp;
3.2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania
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zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
4. W zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia), Wykonawcy wykażą, że dysponują lub zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, będą dysponować do realizacji
zamówienia co najmniej 18 ekspertami z dziedzin wskazanych w załączniku nr 9 do SIWZ, z których każdy posiada min.
3 letnie praktyczne doświadczenie w zakresie tematu, do którego jest przypisany, ze wskazaniem branży (np. osoba
szkoląca w zakresie komunikacji – powinna wykazać się tworzeniem/dostosowywaniem/monitorowaniem procesów
komunikacji w organizacji). Wykonawca przedstawi min. 2 ekspertów dla każdego tematu wskazanego w załączniku nr 9
do SIWZ. Eksperci przedstawią w przypadku każdego wskazanego doświadczenia osobę po stronie klienta, która będzie
mogła udzielić referencji w zakresie współpracy z danym ekspertem.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione w pkt. 3.1. oraz dokumenty, o
których mowa w pkt. 3.2.
W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu, o którym
mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, oprócz oświadczenia, wymienionego w pkt. 3.1., oraz dokumentu o którym mowa
w pkt 3.2. dodatkowo winni oni przedłożyć także dokument potwierdzający, że będą dysponować zasobami innego
podmiotu niezbędnymi do realizacji zamówienia np. pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji
Wykonawcy osoby(-ób) posiadającej (-ych) niezbędne kwalifikacje określone w pkt 4.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wystarczy, że
warunek określony w pkt 4., spełni jeden z nich lub Wykonawcy spełnią go łącznie.
Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. cena. Waga 15
2. programy warsztatów. Waga 30
3. kalendarz szkoleń (warsztaty, szkolenia otwarte). Waga 25
4. zaproponowani eksperci. Waga 30
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
28.5.2014 (14:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
28.5.2014 (15:00)
Powinno być:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Na potwierdzenie warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 2 uPzp (posiadanie wiedzy i doświadczenia) Wykonawca
powinien przedstawić:
1.1. oświadczenie o spełnieniu warunków, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 uPzp;
1.2. wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, z podaniem
przedmiotu usług, wartości usług, dat wykonania, nazwy podmiotu na rzecz, którego była świadczona usługa oraz
załączenie dowodów w rozumieniu Rozporządzenia, że zostały wykonane należycie;
2. W zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (posiadania 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 w ciągu ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jednej
usługi polegającej na organizacji szkoleń/konferencji (w tym zapewnienia trenerów i materiałów szkoleniowych) dla grupy
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10-20 osobowej (więcej niż jedno szkolenie) i jednego szkolenia/konferencji dla grupy 100-250 osobowej, o minimalnej
wartości umowy 300 000,00 PLN.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione w pkt. 1.1. oraz dokumenty,
o których mowa w pkt. 1.2. 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. 1.1. oraz dokumentów, o których
mowa w pkt. 1.2. dodatkowo winni oni przedłożyć także dokument potwierdzający, że będą dysponować zasobami innego
podmiotu niezbędnymi do 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. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się
wspólnie o wykonanie zamówienia wystarczy, że warunek określony w pkt 2. dla spełni jeden z nich. Ocena spełnienia
ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
3. Na potwierdzenie warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia) Wykonawca powinien przedstawić;
3.1. oświadczenie o spełnieniu warunków, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 uPzp;
3.2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
4. W zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia), Wykonawcy wykażą, że dysponują lub zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, będą dysponować do realizacji
zamówienia co najmniej 18 ekspertami z dziedzin wskazanych w załączniku nr 9 do SIWZ, z których każdy posiada min.
3 letnie praktyczne doświadczenie w zakresie tematu, do którego jest przypisany, ze wskazaniem branży (np. osoba
szkoląca w zakresie komunikacji – powinna wykazać się tworzeniem/dostosowywaniem/monitorowaniem procesów
komunikacji w organizacji). Wykonawca przedstawi min. 2 ekspertów dla każdego tematu wskazanego w załączniku nr 9
do SIWZ. Eksperci przedstawią w przypadku każdego wskazanego doświadczenia osobę po stronie klienta, która będzie
mogła udzielić referencji w zakresie współpracy z danym ekspertem.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione w pkt. 3.1. oraz dokumenty, o
których mowa w pkt. 3.2.
W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu, o którym
mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, oprócz oświadczenia, wymienionego w pkt. 3.1., oraz dokumentu o którym mowa
w pkt 3.2. dodatkowo winni oni przedłożyć także dokument potwierdzający, że będą dysponować zasobami innego
podmiotu niezbędnymi do realizacji zamówienia np. pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji
Wykonawcy osoby(-ób) posiadającej (-ych) niezbędne kwalifikacje określone w pkt 4.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wystarczy, że
warunek określony w pkt 4., spełni jeden z nich lub Wykonawcy spełnią go łącznie.
Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. cena. Waga 10
2. programy warsztatów. Waga 30
3. kalendarz szkoleń (warsztaty, szkolenia otwarte). Waga 25
4. zaproponowani eksperci. Waga 25
5. prowadzenie szkoleń dla sektora B+R. Waga 10
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
2.6.2014 (14:00)
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IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
2.6.2014 (15:00)
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
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