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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

Przedmiotem zamówienia jest realizacja badania
pn. Ocena skuteczności wdrażania PO IR przez NCBR, sprawności obsługi projektów
oraz identyfikacji dobrych praktyk w działaniu 1.1 POIR.
Nr postępowania 23/17/PN

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca
ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia
oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
adres:
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Osoba upoważniona do kontaktów :

w WARSZAWIE
ul. Nowogrodzka 47a; 00-695 Warszawa
www.ncbr.gov.pl

Maja Hernik
przetargi@ncbr.gov.pl
fax: +48 22 201 34 08

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą PZP”.
2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej
„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
3.1. Pozycja we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

73000000-2

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne
usługi doradcze

73300000-5

Projekt i realizacja badań oraz rozwój

3.2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja badania pn. Ocena skuteczności wdrażania PO IR przez NCBR,
sprawności obsługi projektów oraz identyfikacji dobrych praktyk w działaniu 1.1 POIR.
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i stanowi jej integralną część. Zamawiający na
podstawie art. 29 ust. 3b ustawy PZP wymaga przeniesienia praw własności intelektualnej do wszystkich
opracowań, raportów, dzieł powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia.
3.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych ani częściowych.
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3.5 Zamawiający nie przewiduje: aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej, zwrotu koszów udziału
w postępowaniu.
3.6 Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
3.7 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
3.8 Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 uPzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Do 21 tygodni od daty zawarcia umowy.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
5.1. 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).
5.2. W zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy PZP (zdolności technicznej lub
zawodowej), Wykonawca winien wykazać, się :
5.2.1. w okresie 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/wykonywania co najmniej trzech usług polegających na wykonaniu
badania

ewaluacyjnego/ekspertyzy

przedsięwzięć/programów

związanych

z

działalnością

badawczo- rozwojową finansowanych ze środków publicznych, każde o wartości co najmniej 120
tys. złotych 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
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badań, raporty), pozwalające Zamawiającemu jednoznacznie ocenić, czy zakres ewaluacji przyjęty w
tych badaniach, był adekwatny do wymagań Zamawiającego.
Pod pojęciem usługi wykonywanej, Zamawiający rozumie usługę, będącą w trakcie realizacji – której
zrealizowana część to zakończone badanie o wartości co najmniej 120 tys. złotych brutto, spełniające
odpowiednio wymogi opisane powyżej.
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
trzech różnych usług.
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.
5.2.2.

dysponuje lub będzie dysponował zespołem składającym się z co najmniej 5 osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym:
5.2.2.1. co najmniej czteroma osobami posiadającymi minimum 5-letnie doświadczenie w realizacji
ewaluacji, i które brały udział w co najmniej trzech ewaluacjach o wartości minimum 120
tys. zł każda, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, o tematyce
związanej z działalnością badawczo- rozwojową, w tym:
a) koordynatorem badania, który pełnił funkcję koordynatora lub kierownika w co najmniej
trzech badaniach programów lub projektów dotyczących problematyki działalności
badawczo- rozwojowej, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, o
minimalnej wartości 120 tys. zł., posiada wiedzę praktyczną i teoretyczną w zakresie
metodologii badań i analiz. Dane badanie może spełniać jednocześnie wymogi, o których
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mowa w niniejszym punkcie i pkt 5.2.2.1. Tym samym należy wykazać minimum trzy
badania;
b) min. 2 badaczy jakościowych, którzy posiadają doświadczenie w realizacji wywiadów z
przedsiębiorcami, w minimum trzech ewaluacjach o tematyce związanej z działalnością
badawczo- rozwojową, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, o
minimalnej wartości 120 tys. zł.; Dane badanie może spełniać jednocześnie wymogi, o
których mowa w niniejszym punkcie i pkt 5.2.2.1. Tym samym należy wykazać minimum
trzy badania;
c) min. 1 badacz ilościowy, który był odpowiedzialny za realizację badań ilościowych wśród
przedsiębiorców i/lub jednostek naukowych, w co najmniej trzech badaniach o tematyce
związanej z działalnością badawczo- rozwojową, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, o minimalnej wartości 120 tys. zł. Dane badanie może spełniać
jednocześnie wymogi, o których mowa w niniejszym punkcie i pkt 5.2.2.1. Tym samym
należy wykazać minimum trzy badania.
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 ewaluacji przyjęty w tych badaniach,
była adekwatny do wymagań Zamawiającego.
5.2.2.2. co najmniej jednym ekspertem posiadającym doświadczenie z zakresu uczestnictwa w co
najmniej 2 projektach na rzecz wsparcia sektora badawczo - rozwojowego oraz
posiadającym wiedzę popartą praktyką w zakresie aktualnych kierunków rozwoju
przedsiębiorstw dot. działalności badawczo-rozwojowego oraz transferu technologii do
gospodarki.
Żaden z członków zespołu nie może znajdować się w sytuacji konfliktu interesów w stosunku do
Wykonawców realizujących Zadania badawcze.
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.
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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.
5.3. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia
wyżej wymienione warunki.
5.4. Niespełnienie chociażby jednego z warunków wymienionych w pkt 5. niniejszego SIWZ skutkować
będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
5.5. 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.
5.6. 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:
5.6.1. 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.
5.6.2. 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.
5.6.3. 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.
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6. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP.
Dodatkowo Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego
otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r.
poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

7.

INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć Zamawiającemu następujące
dokumenty:
7.1. 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.
7.2. 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.
7.3. 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.
7.4. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych musi
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udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów. W tym celu, dodatkowo winni oni przedłożyć:
7.4.1 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,
7.4.2 dokument (np. umowa Wykonawcy z podmiotem, o którym mowa w 7.4. SIWZ), 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 7.4.2. SIWZ nie jest wymagany,
o ile dokument określony w pkt 7.4.1. SIWZ 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 7.4.2. a)-c) SIWZ.
7.5. 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 7.1. SIWZ
dotyczące tych podmiotów.
7.6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów:
7.6.1 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.
7.6.2 Wykaz usług z podaniem m.in. przedmiotu usług, dat wykonania, nazwy podmiotu na rzecz,
którego była świadczona usługa oraz załączenie dowodów w rozumieniu Rozporządzenia,
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że zostały wykonane należycie. Do ewentualnego wykorzystania przy sporządzaniu tego
dokumentu służy Załącznik Nr 4 do SIWZ.
7.6.3 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.
7.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP do
sporządzenia tego dokumentu służy Załącznik Nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7.8. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
7.9. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że
mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
7.10. 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
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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.
8. INFORMACJE

O

SPOSOBIE

POROZUMIEWANIA

SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCAMI
8.1.

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:
przetargi@ncbr.gov.pl. W

przypadku przekazywania

oświadczeń,

wniosków, zawiadomień

i informacji za pomocą faksu lub poczty elektronicznej każda ze stron jest zobowiązana na żądanie
drugiej strony niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania. Zamawiający preferuje komunikację za
pomocą poczty elektronicznej od komunikacji przy użyciu faksu. Przy komunikowaniu się przy
pomocy poczty elektronicznej konieczne jest wysyłanie podpisanych zgodnie z 11.7. SIWZ
skanów pism.
8.2. Wykonawca może na piśmie, faksem lub w formie elektronicznej zwrócić się do Zamawiającego
z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie
później niż 2 dni przed terminem składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert i nie dotyczy udzielonych wyjaśnień. Przedłużenie terminu
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania ww. wniosków. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie
treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
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8.3. Pytania należy przesyłać pisemnie na adres Zamawiającego, faksem na numer /+48 22/ 20-13-408 i za
pomocą poczty elektronicznej na adres: przetargi@ncbr.gov.pl. W temacie pisma należy podać tytuł
przetargu.
8.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom,
którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej
Zamawiającego.
8.5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem
terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszej SIWZ.
8.6. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie niezwłocznie
przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego.
8.7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą
należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
8.8. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny
będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
8.9. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej
Zamawiającego.
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
9.1. W niniejszym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem
terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w wysokości – 10 000,- zł (słownie: dziesięć tysięcy
złotych).
9.2. 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;
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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.).
9.3. 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 – Realizacja badania
pn. Ocena skuteczności wdrażania PO IR przez NCBR, sprawności obsługi projektów
oraz identyfikacji dobrych praktyk w działaniu 1.1 POIR”
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.
9.4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia wraz
z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia).
9.5.

Dokument wadialny, o którym mowa w pkt.. 9.4. SIWZ, powinien zawierać informacje o udzieleniu
gwarancji lub poręczenia na kwotę wymienioną w pkt 9.1. SIWZ, stanowiącą zabezpieczenie wadium
na rzecz Zamawiającego w przetargu nieograniczonym na realizację badania pn. Ocena skuteczności
wdrażania PO IR przez NCBR, sprawności obsługi projektów oraz identyfikacji dobrych praktyk
w działaniu 1.1 POIR, 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.

9.6. Treść dokumentu stanowiącego wadium nie może warunkować wypłacenia kwoty Zamawiającemu od
badania zasadności żądania wypłaty przez wystawcę dokumentu czy jakikolwiek inny podmiot.
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9.7. Dokument wadialny, o którym mowa w pkt 9.4. SIWZ, 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 12. SIWZ, z dopiskiem: wadium. Kserokopię niniejszego dokumentu należy dołączyć
do oferty.
9.8. 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.
9.9.

Termin wniesienia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert.

9.10. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym
upływa termin składania ofert.
9.11. 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.
9.12. 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.

10.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

10.1. Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania
ofert.
10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni (art. 85 ust. 2 ustawy PZP).
10.3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
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10.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.
10.5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie
Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
11.1. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być przygotowana w języku
polskim, w sposób czytelny. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
11.2. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy (wypełniony i podpisany) – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik
Nr 2 do SIWZ. W przypadku niekorzystania z ww. druku, oferta musi zawierać w szczególności:
wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, cenę oferty brutto, zobowiązanie dotyczące terminu
realizacji zamówienia i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji
wszystkich postanowień SIWZ i Wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą część
zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy oraz nazwy firm podwykonawcy;
2) oświadczenia wymienione w pkt 7 niniejszej SIWZ
3) opis sposobu realizacji badania dla każdego modułu. 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;
11.3. Ofertę, oświadczenia, a także wykaz usług i osób zaleca się sporządzić na drukach stanowiących
załączniki do SIWZ.
11.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonego Formularza ofertowego (Załącznik Nr 2),
zobowiązany jest złożyć ofertę w taki sposób, by treść oferty odpowiadała treści SIWZ. W przypadku,
gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonych druków (Załączniki Nr 3 – 6 do SIWZ), treść składanych
oświadczeń, wykazu usług oraz osób powinna potwierdzać spełnianie warunków udziału
obowiązujących w niniejszym postępowaniu.
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11.5. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena,
ustalona zgodnie z opisem w pkt 15 SIWZ.
11.6. Formularz ofertowy, oświadczenie o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ, zobowiązania podmiotu,
o których mowa w pkt 7.4.1.-2. SIWZ, oraz oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.7. SIWZ muszą być
złożone w formie oryginału. Forma dokumentu pełnomocnictwa uregulowana jest w punkcie 7.10.
SIWZ. Pozostałe dokumenty spośród wymienionych w pkt 7. SIWZ mogą być złożone w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie z pkt 11.8. SIWZ.
11.7. Formularz ofertowy, oświadczenie określone w pkt 7.1. SIWZ, wykaz usług i osób, a także
oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.7. SIWZ muszą być podpisane 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) bądź posiadającą(ce) stosowne pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 7.10. SIWZ.
11.8. Kserokopie dokumentów, winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub
osobę uprawnioną do takich czynności na podstawie obowiązujących przepisów prawa, z zastrzeżeniem
pkt 7.10. SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub te podmioty. By cel poświadczenia nie budził wątpliwości prosimy o następującą
formułę na dokumencie „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” na każdej zapisanej stronie bądź
formułę „Poświadczam za zgodność z oryginałem strony od …. do ….” oraz podpis(-y) osoby/osób
upoważnionej(-ych) do reprezentacji Wykonawcy. Powyższe nie odnosi się do poświadczeń
notarialnych.
11.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
11.10. Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.
1503 z późn. zm.). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Uwaga
Zastrzegając informacje w ofercie Wykonawca winien mieć na względzie, że zastrzeżona informacja
ma wtedy charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli spełnia łącznie trzy warunki:

Strona 15 z 86

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość
gospodarczą,
 nie została ujawniona do wiadomości publicznej tzn. nie jest znana ogółowi lub osobom, które ze
względu na prowadzoną działalność są zainteresowane jej posiadaniem,
 podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
W nawiązaniu do orzecznictwa arbitrażowego i sądowego, należy przyjąć, iż sferą tajemnicy można
objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym osobom lub określonej grupie osób.
Obszar ten nie może się rozciągać na informacje powszechnie znane lub te, o których treści każdy
zainteresowany może się legalnie dowiedzieć.
Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:
11.10.1. odczytywanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP,
11.10.2. które są jawne na mocy odrębnych przepisów.
11.11. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art.
90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie
Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia,
jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

12. OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT
Oferta powinna znajdować się w nieprzejrzystej kopercie, zapieczętowanej w sposób zapewniający
zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu składania ofert.
Koperta powinna być oznaczona nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy
oraz napisem: Oferta na realizację badania pn. Ocena skuteczności wdrażania PO IR przez NCBR,
sprawności obsługi projektów oraz identyfikacji dobrych praktyk w działaniu 1.1 POIR” nr sprawy 23/17/PN
oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 16.10.2017 r. GODZ. 12:30”.
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej
korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi
Wykonawca. W przypadku składania oferty za pośrednictwem firmy kurierskiej zewnętrzne opakowanie
oferty (np. firmowa koperta firmy kurierskiej) winno być również oznaczone w sposób umożliwiający
przyporządkowanie oferty do niniejszego postępowania, tj. co najmniej nazwą lub numerem postępowania.
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Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte)
oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane
w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
13.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w kancelarii, pokój nr 204 piętro 2.
Termin składania ofert upływa dnia 16.10.2017 r. o godz. 12:00. Oferty otrzymane przez
Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone.
13.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty
do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
13.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin ich składania tj. 16.10.2017 r.
o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej nr 316 piętro 3.
13.4. Wykonawca zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy PZP może przed upływem terminu do składania ofert
zmienić lub wycofać ofertę.
13.5. Wykonawca o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty powiadamia Zamawiającego
pisemnie.
13.6. Pismo informujące o zmianie lub wycofaniu oferty należy złożyć (przed terminem składania ofert),
zgodnie z opisem podanym w pkt. 11 oznaczając dodatkowo: „ZMIANA OFERTY” lub
„WYCOFANIE OFERTY”.
13.7. Do pisma o wycofaniu lub zmianie oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby
podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
13.8. O złożeniu oferty po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę oraz
zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. (art. 84 ust. 2 ustawy PZP).

14. INFORMACJA O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT
14.1. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
14.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
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14.3. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
14.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.ncbr.gov.pl informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach
14.5. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących ich treści.
14.6. Oferty, które nie zostaną odrzucone, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryterium oceny
ofert określonym w punkcie 17 niniejszej SIWZ.
14.7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i uzyska największą liczbę punktów ogółem zgodnie
z przyjętymi kryteriami oceny ofert z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy oferta w kryteriach
merytorycznych łącznie nie uzyska min. 49 pkt,

lub treść oferty w którymkolwiek z

podkryteriów będzie niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia, oferta zostanie odrzucona na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp tzn. treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
15.1. Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia
(w tym m.in. podatek VAT, ewentualne upusty i rabaty).
15.2. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
15.3. Cena oferty nie podlega zmianie w okresie realizacji umowy z zastrzeżeniem wyjątków w niej
wskazanych.
15.4. Cena oferty musi zostać wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności przyjmuje się cenę
wyrażoną słownie. W formularzu oferty należy podać :
1) ceny jednostkowe netto za poszczególne moduły – bez VAT
2) cenę netto - bez podatku VAT,
3) cenę brutto - łącznie z podatkiem VAT,
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4) stawkę VAT.
5) wartość podatku VAT.
15.5. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za
oczywistą omyłkę i nie poprawi błędnie ustalonej stawki podatku VAT.
15.6.

Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca,
składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez
kwoty podatku.
16. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
16.1. W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego w przedmiotowym
postępowaniu Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.
16.2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich.
17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT
17.1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
17.1.1.

Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz odpowiadająca

im waga jest następująca:
L.p.

Nazwa

1.
Cena
2.
Sposób realizacji badania
Łącznie:

Waga

30%
70%
100%
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17.1.2. Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny
ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla każdej
oferty, za każde kryterium, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i wybierze ofertę z
najwyższą liczbą punktów ogółem, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, z zastrzeżeniem
pkt 14.7. SIWZ (tj. w przypadku, gdy oferta w kryterium merytorycznym nie uzyska min. 49
pkt, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp tzn. treść oferty nie
odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), stosując poniższy wzór:
punkty ogółem = punkty za kryterium cena + suma punktów za kryteria merytoryczne
17.1.3. Punkty za kryterium: cena zostaną przyznane każdej z ofert wg. wzoru::
cena brutto oferty najtańszej
Liczba przyznanych punktów = ----------------------------------------------- x 30
cena brutto oferty badanej
Punkty w kryterium „cena” zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca za kryterium „cena” może uzyskać maksymalnie 30 pkt.
17.1.4. Punkty za kryteria merytoryczne „Sposób realizacji badania” zostaną obliczone
w następujący sposób: punkty za podkryteria merytoryczne zostaną przyznane odrębnie dla
każdego Modułu - ocena będzie dokonywana w skali punktowej od 0 pkt do 70 pkt, a następnie
zostanie wyciągnięta z nich średnia, która będzie stanowiła liczbę punktów przyznaną przez
każdego merytorycznego członka komisji przetargowej w kryterium merytorycznym .
W przypadku braku opisu w którymkolwiek z podkryteriów oferta zostanie uznana za
niespełniającą kryteriów formalnych, zaś w konsekwencji zostanie odrzucona na podst. art.
89 ust. 1 pkt. 2 uPzp.
W przypadku niezgodności przedstawionego opisu któregokolwiek z podkryteriów
z opisem przedmiotu zamówienia, oferta zostanie odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 2 uPzp
jako nieodpowiadająca treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Ocena końcowa oferty stanowić będzie średnią z ocen indywidualnych merytorycznych
członków komisji przetargowej przyznanych w kryterium merytorycznym oraz punktów
uzyskanych w kryterium cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska
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najwyższą liczbę punktów (Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po
przecinku). Komisja w ocenie merytorycznej będzie kierowała się wymienionymi niżej
podkryteriami merytorycznymi oraz będzie przyznawać punkty w wymienionych przedziałach.

17.1.4.1. Moduł I
Punkty za kryterium „sposób realizacji badania” dla Modułu I zostaną przyznane wg wymienionych
niżej przedziałach (liczba przyznanych punktów będzie zależeć od stopnia spełnienia danego
podkryterium):
A. poprawność i adekwatność proponowanej koncepcji prowadzenia desk reseach w
odniesieniu do przydatności dla osiągniecia celów badania będącego przedmiotem zamówienia
(0-26 pkt), w tym:
a)

koncepcja oceny pracy ekspertów, którzy oceniają składane do NCBR wnioski, dokonana
na podstawie kwerendy recenzji wybranych wniosków (do 5 pkt)

b)

dobór źródeł informacji na potrzeby diagnozy otoczenia realizacji PO IR oraz potrzeb i
potencjału klientów NCBR w ujęciu statystycznym, w tym opis statystyczny populacji firm
będących potencjalnymi klientami NCBR (ocenie będzie podlegać 15 pierwszych pozycji)
(do 5 pkt),

c)

kryteria doboru przykładu dobrych praktyk na świecie z zakresu obsługi wnioskodawców i
procesu wyboru projektów, które mogłyby znaleźć zastosowanie w działaniach PO IR
realizowanych przez NCBR (do 5 pkt);

d)

opis roli ekspertów (członków zespołu badawczego) i ich zaangażowanie w desk research z
punktu widzenia użyteczności badania (do 5 pkt)

e)

opis sposobu wizualizacji wyników desk research wraz z uzasadnieniem jego użyteczności,
w tym czytelność, jasność proponowanej wizualizacji (do 6 pkt)

B. poprawność i adekwatność proponowanej koncepcji badania będącego przedmiotem
zamówienia (0-16 pkt), w tym:
a) poprawność logiki realizacji badania oraz adekwatność zaproponowanej metodologii
badawczej w stosunku do celów badania oraz uzasadnienie jej wyboru (0-8 pkt),
b) Poprawność i adekwatność doboru metod/technik badawczych do pytań badawczych oraz
celów ewaluacji (0-8 punktów),
C. dodatkowa metoda/technika badawcza (0-10 pkt) - ocenie zostaną poddane dwie dodatkowe,
zaproponowane w ofercie metody/techniki badawcze lub analityczne, inne niż wyszczególnione
przez Zamawiającego (za dodatkową metodę Zamawiający uznaje zastosowanie metod już
wymaganych w opisie badania do nowej grupy respondentów). Przy ocenie będą brane pod
uwagę: zasadność oraz wartość dodana, jaką metodę ma wnieść dla osiągnięcia celów badania.
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Za każdą dodatkową metodę/technikę badawczą, którą Zamawiający uzna za użyteczną, a
uzasadnienia za wyczerpujące, Wykonawca może otrzymać maksymalnie 5 pkt.
D. dodatkowe zagadnienia do badania (0-10 pkt), ocenie zostaną poddane maks. 2 zaproponowane
w ofercie dodatkowe zagadnienia lub pytania badawcze. W ramach ocenianego dodatkowego
zagadnienia lub pytania ocenie zostanie poddana jego zasadność (uzasadnienie) wskazujące na
nowość zagadnienia w stosunku do pytań Zamawiającego i wartość dodana w kontekście celów
i koncepcji celów badania określonych w opisie przedmiotu Zamówienia. Za każde pozytywnie
ocenione zagadnienie lub pytanie maksymalnie można otrzymać 5 pkt.
E. Identyfikacja ryzyk specyficznych dla badania (0-8 pkt) – ocenie podlegać będzie maks. 10
wskazanych ryzyk oraz sposobów zapobiegania ich wystąpienia lub ograniczania ich skutków, w
tym:
a) Powiązanie ryzyk ze specyfiką respondentów, zakresu oraz harmonogramu badania (0-4 pkt)
b) Adekwatność i skuteczność proponowanych środków zaradczych (0-4 pkt)

17.1.4.2. Moduł II
Punkty za kryterium „sposób realizacji badania” dla Modułu II zostaną przyznane wg wymienionych
niżej przedziałach (liczba przyznanych punktów będzie zależeć od stopnia spełnienia danego
podkryterium):
A. poprawność i adekwatność proponowanej koncepcji prowadzenia desk reseach w
odniesieniu do przydatności dla osiągniecia celów badania będącego przedmiotem zamówienia
(0-25 pkt), w tym:
a)

koncepcja analizy grupy docelowej pod względem demograficznym w tym m.in.: zmienne
brane pod uwagę, źródła danych z jakich będą korzystać ewaluatorzy, wykorzystane
narzędzia analityczne, powiązanie wyników analizy z celami badania i przełożenie ich na
wnioski (do 5 pkt),

b)

koncepcja analizy segmentów klientów NCBR (do 5pkt),

c)

koncepcja analizy obowiązujących trendów w komunikacji B2B (do 5 pkt),

d)

opis roli ekspertów (członków zespołu badawczego) i ich zaangażowanie w desk research z
punktu widzenia użyteczności badania (do 5 pkt)

e)

opis sposobu wizualizacji wyników desk research wraz z uzasadnieniem jego użyteczności,
w tym czytelność, jasność proponowanej wizualizacji (do 5 pkt)

B. poprawność i adekwatność proponowanej koncepcji badania ilościowego będącego
przedmiotem zamówienia w odniesieniu do przydatności dla osiągniecia celów badania
będącego przedmiotem zamówienia (0-15 pkt), w tym:
a) poprawność logiki realizacji badania ilościowego oraz adekwatność zaproponowanej
metodologii badawczej w stosunku do celów badania oraz uzasadnienie jej wyboru (0-6 pkt),
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b) dokładność wskazania źródeł danych kontaktowych (do 3 pkt), metod zwiększenia response
rate (do 3 pkt), wskazanie doboru próby (do 3 pkt)
C. poprawność i adekwatność proponowanej koncepcji audytu UX strony www NCBR i
audytu kanałów komunikacji wykorzystywanych obecnie przez NCBR będącego przedmiotem
zamówienia w odniesieniu do przydatności dla osiągniecia celów badania będącego przedmiotem
zamówienia (0-6 pkt)
D. dodatkowa metoda/technika badawcza (0-10 pkt) - ocenie zostaną poddane max. dwie
dodatkowe, zaproponowane w ofercie metody/techniki badawcze lub analityczne, inne niż
wyszczególnione przez Zamawiającego (za dodatkową metodę Zamawiający uznaje
zastosowanie metod już wymaganych w opisie badania do nowej grupy respondentów). Przy
ocenie będą brane pod uwagę: zasadność oraz wartość dodana, jaką metodę ma wnieść dla
osiągnięcia celów badania. Za każdą dodatkową metodę/technikę badawczą, którą Zamawiający
uzna za użyteczną, a uzasadnienia za wyczerpujące, Wykonawca może otrzymać maksymalnie 5
pkt.
E. dodatkowe zagadnienia do badania (0-10 pkt), ocenie zostaną poddane maks. 2 zaproponowane
w ofercie dodatkowe zagadnienia lub pytania badawcze. W ramach ocenianego dodatkowego
zagadnienia lub pytania ocenie zostanie poddana jego zasadność (uzasadnienie) wskazująca na
nowość zagadnienia w stosunku do pytań Zamawiającego i wartość dodana w kontekście celów
i koncepcji celów badania określonych w opisie przedmiotu Zamówienia. Za każde pozytywnie
ocenione zagadnienie lub pytanie maksymalnie można otrzymać 5 pkt.
F. Identyfikacja ryzyk specyficznych dla badania (0-4 pkt) – ocenie podlegać będzie maks. 10
wskazanych ryzyk oraz sposobów zapobiegania ich wystąpienia lub ograniczania ich skutków, w
tym:
a) Powiązanie ryzyk ze specyfiką respondentów, zakresu oraz harmonogramu badania (0-2 pkt)
b) Adekwatność i skuteczność proponowanych środków zaradczych (0-2 pkt)

17.1.4.3. Moduł III
Punkty za kryterium „sposób realizacji badania” dla Modułu III zostaną przyznane wg
wymienionych niżej przedziałach (liczba przyznanych punktów będzie zależeć od stopnia spełnienia
danego podkryterium):
A. proponowana koncepcja prowadzenia desk reseach w odniesieniu do przydatności dla
osiągniecia celów badania będącego przedmiotem zamówienia (0-20 pkt), w tym:
a)

opis sposobu i podejścia do tworzenia prognoz dot. wdrożeń i efektywności ekonomicznej
dofinansowanych projektów wraz z uzasadnieniem jego adekwatności, w tym (0-16 pkt):
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1)

przedstawienie źródeł danych wraz z opisem sposobu ich pozyskania i czasem
potrzebnym na ich zdobycie oraz uzasadnieniem jak dane informacje i sposób analizy
przyczynią się do osiągnięcia celów desk research, oraz odpowiedzi na pytania
badawcze (0-4 pkt)

2)

przedstawienie adekwatnych propozycji kryteriów wyboru projektów do case study,
wraz z uzasadnieniem (0-4 pkt)

3)

opis spójnego sposobu i jasnej koncepcji identyfikowania wśród wybranych
projektów dobrych praktyk (0-4 pkt)

4)

opis roli ekspertów (członków zespołu badawczego) i ich zaangażowanie w desk
research z punktu widzenia użyteczności badania ( 0-4 pkt)

b)

opis sposobu wizualizacji wyników desk research wraz z uzasadnieniem jego użyteczności,
w tym czytelność, jasność proponowanej wizualizacji (0-4 pkt)

B. opis podejścia do realizacji studiów przypadku (0-30 pkt), w tym:
a) przedstawienie źródeł danych planowanych do wykorzystania (poza danymi, które przekaże
NCBR i o których mowa w opisie zamówienia) wraz z opisem sposobu ich pozyskania i
czasem potrzebnym na ich zdobycie oraz uzasadnieniem jak dane informacje przyczynią się
do osiągnięcia celów stawianych przed metodą, oraz odpowiedzi na pytania badawcze
(0-10 pkt), w tym:
1) uzasadnienie jak zebrane materiały i proponowane podejście przyczynią się do
identyfikacji czynników sukcesu projektów (0-5 pkt)
2) przedstawienie podejścia do tworzenia modeli wdrożeń, wraz z opisem schematu
postępowania, przyjętych kryteriów analizy oraz roli ekspertów w tym procesie
(0-5 pkt)
b) proponowany wzór raportu z realizacji studium przypadku, wraz z opisem co będą zawierały
jego poszczególne części oraz jaka będzie jego długość (0-10 pkt)
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c) opis sposobów docierania do respondentów, ich identyfikacji, przewidywanych problemów
oraz przeciwdziałanie im wraz z wyborem metody i liczby realizacji wywiadów z partnerami
projektów (0-10 pkt).
C. dodatkowa metoda/technika badawcza (0-5 pkt) - ocenie zostanie poddana jedna dodatkowa,
zaproponowana w ofercie metoda/technika badawcza lub analityczna, inna niż wyszczególniona
przez Zamawiającego (za dodatkową metodę Zamawiający uznaje zastosowanie metod już
wymaganych w opisie badania do nowej grupy respondentów). Przy ocenie będą brane pod
uwagę: zasadność oraz wartość dodana, jaka metoda ma wnieść dla osiągniecia celów badania.
Za dodatkową metodę/technikę badawczą, którą Zamawiający uzna za użyteczną, a uzasadnienia
za wyczerpujące, Wykonawca może otrzymać maksymalnie 5 pkt.
D. dodatkowe zagadnienia do badania (0-5 pkt), ocenie zostanie poddane maks. 1 zaproponowane
w ofercie dodatkowe zagadnienie lub pytanie badawcze. W ramach ocenianego dodatkowego
zagadnienia lub pytania ocenie zostanie poddana jego zasadność (uzasadnienie) wskazujące na
nowość

zagadnienie

w

stosunku

do

pytań

Zamawiającego

i wartość dodana w kontekście celów i koncepcji celów badania określonych w opisie przedmiotu
Zamówienia.
E. Identyfikacja ryzyk specyficznych dla badania (0-10 pkt) – ocenie podlegać będzie maks. 10
wskazanych ryzyk oraz sposobów zapobiegania ich wystąpienia lub ograniczania ich skutków, w
tym:
a) Powiązanie ryzyk ze specyfiką respondentów, zakresu oraz harmonogramu badania (0-5 pkt)
b) Adekwatność i skuteczność proponowanych środków zaradczych (0-5 pkt)
17. 2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
17.2.1 jest niezgodna z ustawą,
17.2.2 jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP;
17.2.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
17.2.4 zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
17.2.5 została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
17.2.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
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17.2.7 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia nie zgodzi się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP;
17.2.8 Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy PZP, na przedłużenie
terminu związania ofertą;
17.2.9 wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy ,
17.2.10 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
18. POPRAWIENIE OMYŁEK W OFERCIE
18.1.

Zamawiający poprawi w ofercie, w szczególności:

18.1.1.

oczywiste omyłki pisarskie - bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów, np.:
widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie
wyrazu lub jego części, ewidentny błąd rzeczowy np.: 31 kwietnia 2010 r., rozbieżność pomiędzy
ceną wpisaną liczbą i słownie.

18.1.2.

oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek - omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach, np.: błędny wynik działania
matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia;

18.1.3. inne omyłki - polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty.
18.2. O poprawieniu omyłek w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
19. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
19.1. Umowa w sprawie wykonania zamówienia publicznego, którego przedmiot został określony
w niniejszej SIWZ, zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
19.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu
widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ.
19.3. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
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wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2)

wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3)

wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty

4) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,
5) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów
6)

unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
19.4. Zamawiający określi datę i miejsce podpisania umowy. Termin podpisania umowy nie będzie krótszy
niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94 ust.
1 pkt 2 uPzp.
19.5. Zawarcie umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 19.4. może nastąpić w przypadku,
gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie złożona tylko jedna oferta (art. 94
ust. 2 pkt 1a ustawy PZP);
19.6. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje dotyczące
wskazania osób podpisujących umowę oraz osoby upoważnione do kontaktów w sprawach realizacji
umowy.
19.7. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie
udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
19.8. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę odrębnym
pismem lub drogą mailową.
19.9. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
19.10. Jeżeli

Wykonawca,

którego

oferta

została

wybrana,

uchyla

się

od

zawarcia

umowy

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych złożonych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
19.11. Strony każdorazowo ustalą sposób przekazania po podpisaniu umowy dokumentacji wymaganej
od Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
19.12. Strony każdorazowo ustalą liczbę egzemplarzy, w jakich ma być sporządzona umowa.
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20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI UMOWY
21.1. Istotne dla Stron postanowienia zostały zawarte we wzorze umowy. Wzór umowy stanowi Załącznik
Nr 7 SIWZ.
21.2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków zawartych we wzorze umowy.
21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej
określone w Dziale VI ustawy PZP dla trybu przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 135
000 euro. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

23. INNE INFORMACJE
23.1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek
zawrzeć w ofercie informacje dotyczące podwykonawstwa. Brak powyższej informacji w ofercie
oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.

24.

UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 PZP

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP.
Wykaz Załączników do niniejszej SIWZ:
1. Załącznik 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
2. Załącznik 2 – Formularz oferty;
3. Załącznik 3 – Oświadczenie
4.

Załącznik 4 - Wykaz należycie wykonanych usług;

5. Załącznik 5 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia;
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6. Załącznik 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP;
7. Załącznik 7 – Wzór umowy.

Strona 29 z 86

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Załącznik Nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Realizacja badania pn. Ocena skuteczności wdrażania PO IR przez NCBR,
sprawności obsługi projektów
oraz identyfikacji dobrych praktyk w działaniu 1.1 POIR
Opis POIR
Efektywność i sprawność działania instytucji wdrażających jest jednym z czynników sukcesu decydującym o
osiągnięciu celu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), zatem ocena wdrażania programu i
zjawiska odpływu potencjalnych wnioskodawców przyczyni się do poprawy jego skuteczności.
PO IR to największy w Unii Europejskiej program finansujący badania, rozwój i innowacje ze środków funduszy
strukturalnych oraz drugi pod względem budżetu krajowy program na lata 2014-2020. Na jego realizację
przeznaczono ok. 8,6 mld € z funduszy europejskich (w tym dla I i IV osi około 5 mld €). Dzięki tym środkom
naukowcy i przedsiębiorcy zyskują nowe możliwości prowadzenia wspólnych przedsięwzięć badawczorozwojowych, których wyniki będą praktycznie wykorzystane w gospodarce.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest Instytucją Pośredniczącą dla I i IV osi priorytetowej.
Stan wdrażania PO IR przedstawia załącznik nr 1 do OPZ.
Ewaluacja będzie podzielona na 3 moduły zakończona 4 raportami cząstkowymi.

Moduł I
Cele modułu I
1.
2.
3.

Analiza oferty NCBR w ramach PO IR na tle wsparcia B+R proponowanego przez inne instytucje
wsparcia
Ocena sprawności obsługi procesu aplikowania o środki oraz obsługi projektów
Identyfikacja rozwiązań usprawniających wdrażanie interwencji oraz monitoring
dofinansowanych projektów

Odbiorcy wyników badania
Odbiorcami badania będzie przede wszystkim Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju
oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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Zakres zamówienia
Badaniem w module 1 zostaną objęte konkursy ogłoszone do 31.08.2017 r. i projekty realizowane w ramach
I i IV osi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w następujących działaniach: 1.1; 1.2; 4.1; Badanie
swoim zasięgiem powinno obejmować terytorium Polski. Badanie obejmie zarówno wnioskodawców
nieskutecznych jak i beneficjentów wsparcia.

Źródła informacji
W celu prawidłowej realizacji badania należy zapoznać się co najmniej z niżej wymienionymi dokumentami
oraz uwzględnić je w czasie realizacji ewaluacji:
a) Wyniki wcześniejszych analiz i ewaluacji wdrażania PO IR, w tym w szczególności badanie pn.
Ewaluacja systemu wyboru projektów POIR
b) Dokumentacja PO IR dostępna na stronach:
a. http://www.poir.gov.pl/
b. http://www.ncbr.gov.pl/
c) Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 178 poz. 1200)
d) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U.2014.1620 zm.
Dz.U.2015.249)
e) Ustawa wdrożeniowa dot. zasad realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz niektórych innych ustaw (wersja po 7 lipca 2017 r.)
f)

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U.2014.1788
2015.05.25 zm. Dz.U.2015.249)

g) Dokumenty związane realizacją poszczególnych konkursów (w tym uzyskaniem finansowania przez
NCBR) i nadzorem nad realizacją umów (dostępne po podpisaniu umowy z Wykonawcą zamówienia)
Wykonawca powinien zaproponować także dodatkowe badania i materiały, które przyczynią się do
osiągnięcia celów badania i uzyskania odpowiedzi na pytania badawcze. Dodatkowe źródła informacji będą
podlegać ocenie.

Koncepcja badania
Kryteria ewaluacyjne



Użyteczność - rozumiana jako dostosowanie oferty programowej i procesów wdrażana PO IR do
potrzeb wnioskodawców i beneficjentów,
Skuteczność (potencjalna) - rozumiana jako stopień realizacji celów rozwojowych stawianych przed
POIR
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Efektywność - rozumiana jako sprawność przeprowadzenia procesów, w tym pozytywnego stosunku
nakładów czasowych, ludzkich i finansowych do zrealizowanych zadań.

Główne obszary problemowe/tematyczne i pytania badawcze :
Ewaluacja powinna dostarczyć wyczerpujących i wiarygodnych informacji na temat skuteczności,
efektywności i użyteczności wdrażania PO IR przez NCBR oraz udzielić odpowiedzi na wszystkie wskazane
pytania badawcze. Od Wykonawcy oczekuje się przedstawienia spójnej koncepcji realizacji badania
ewaluacyjnego, uzupełnionej także o propozycje dodatkowych pytań badawczych, zgodnych z celami i
zakresem przedmiotowego etapu badania. Wykonawca może uszczegółowić przedstawione pytania lub
zaproponować nowe, które będą istotne z punktu widzenia celów badania. Warunkiem włączenia do
badania dodatkowych zagadnień będzie akceptacja propozycji przez Zamawiającego.
Moduł I będzie podzielony na 2 etapy zakończone raportami cząstkowymi.

Etap I
Poniżej przedstawiono główne obszary problemowe i minimalny zakres pytań badawczych dla etapu I:
I.

Spójność wewnętrzna i zewnętrzna I i IV osi POIR, w tym komplementarność z innymi programami
wsparcia B+R+I; ustalenie luk wsparcia w zakresie kompetencji NCBR w stosunku do sytuacji i
potencjału przedsiębiorstw i jednostek naukowych w Polsce:

Jaki jest potencjał polskich przedsiębiorców (MŚP i dużych) i jednostek naukowych do absorbcji środków
planowanych do wydatkowania przez NCBR w ramach PO IR w ujęciu statystycznym oraz w kontekście
innych realizowanych działań publicznego wsparcia działalności B+R w Polsce, w tym m.in. jaka jest
ocena możliwości osiągnięcia założonych wartości docelowych wskaźników dla wybranych działań POIR
wdrażanych przez NCBR?
W jakim stopniu cała oferta programowa NCBR, w tym POIR I i IV osi, jest spójna wewnętrznie oraz
pokrywa zapotrzebowanie wsparcia na cały proces B+R+I? Na ile programu NCBR są rozłączone i
komplementarne?
Jaka jest komplementarność programów wsparcia publicznego procesu B+R+I w Polsce?


Czy występuje zjawisko odpływu potencjalnych wnioskodawców NCBR POIR do innych
programów wsparcia? Jeśli tak, jakie to są programy i na ile stanowi to zagrożenie dla wdrażania
POIR przez NCBR oraz jakie są tego przyczyny? Jakie należy podjąć środki zaradcze
przeciwdziałające temu zjawisku na poziomie systemowym i NCBR?



Czy oferta regionów i innych agencji rządowych/ podmiotów wspierających obszar B+R+I
stanowi konkurencję dla instrumentów NCBR i pokrywa się z zakresem wsparcia oferowanym
przez NCBR? Jeśli tak, to w jakich aspektach? Jakie są różnice w wymogach konkursowych
(dokumentacja, kryteria) mające wpływ na wybór oferty przez wnioskodawców?



Ile konkursów na wsparcie działalności B+R od 2014 r. ogłoszono w ramach RPO (wraz z
podaniem informacji na temat alokacji, kwoty minimalnej i maksymalnej wartości projektu i
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dofinansowania?) Jakie schematy wsparcia były wdrażane? Ilu przedsiębiorców wnioskowało o
wsparcie z RPO na wsparcie działalności B+R? Jaki był współczynnik sukcesu? Jakie są plany dot.
konkursów finansowanych w ramach RPO do 2020 r. w zakresie wsparcia B+R?


Czy występuje zjawisko rezygnacji z aplikowania o środki w NCBR? Jeśli tak, jakie są przyczyny
rezygnacji z ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursów ogłaszanych przez NCBR? Czy
i jakie są możliwości poprawy oferty NCBR skierowanej do MŚP i dużych firm?

Jakie są luki w zakresie wsparcia publicznego finansowania B+R+I w Polsce?

Etap II
Poniżej przedstawiono główne obszary problemowe i minimalny zakres pytań badawczych dla etapu II:
I.

ocena procesu wyboru projektów:
Które elementy procesu wyboru projektów wpływają pozytywnie i negatywnie na efektywność,
użyteczność i skuteczność wdrażania PO IR w działaniach realizowanych bezpośrednio przez NCBR?
Jaka jest ocena obsługi wnioskodawców i procesu wyboru projektów (w tym procedur
i narzędzi) z punktu widzenia efektywności procesu, potrzeb wnioskodawców oraz standardów
biznesowych nastawionych na przyjazność dla użytkownika oraz wyboru najlepszych projektów
zgodnie z oczekiwaniami NCBR?
Co można zrobić, aby przyśpieszyć kontraktację tj. proces zawierania umów? Jakie czynniki
wpływają na jego wydłużenie i jak im przeciwdziałać?
Jakie są przykłady dobrych praktyk na świecie z zakresu obsługi wnioskodawców i procesu wyboru
projektów, które mogłyby znaleźć zastosowanie w działaniach PO IR realizowanych przez NCBR?
Jakie są niezbędne zmiany ww. zakresie?
W jaki sposób pozyskiwać nowych, wartościowych ekspertów do bazy recenzentów w celu
zapewnienia sprawnej oceny projektów POIR?
Jaka jest jakość recenzji wystawianych przez ekspertów pod kątem ich rzetelności i odwoływania
się do obiektywnych kryteriów oceny i źródeł wiedzy? Które elementy wniosku sprawiają
największą trudność ekspertom w ocenie?
Czy tryb współpracy z ekspertami, w tym ich nabór, szkolenie, realizacja oceny, a także ocena ich
pracy jest optymalny z punktu widzenia efektywności i skuteczności procesu wdrażania PO IR? Jak
eksperci są przygotowani do pracy pod kątem znajomości zasad konkursowych? Czy rozumieją
zasady konkursów NCBR w sposób tożsamy z intencją NCBR?
Jakie rozwiązania powinny być wprowadzone w tym zakresie?

II.

ocena sposobu monitoringu dofinansowanych projektów
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Jaka jest ocena sposobu nadzoru nad dofinansowanymi projektami, w tym przebiegu procesu i
narzędzi?
Czy nadzór jest wystarczający, aby przeciwdziałać występowaniu nieprawidłowości w realizacji
projektów dofinansowanych ze środków publicznych?
Na ile proces nadzoru dostarcza pełnej informacji zarządczej na temat stanu wdrażania PO IR kadrze
zarządzającej NCBR?
Czy system monitoringu wspiera beneficjentów w prawidłowym realizowaniu projektów?
Na ile monitoring realizacji projektów jest dostosowany do procesu B+R+I w zakresie m.in. etapów
realizacji projektów B+R+I, zakresu zbieranych informacji, weryfikacji ryzyk projektowych, potrzeb
beneficjentów itp.?
Jakie rozwiązania powinny być wprowadzone w ww. zakresie?

Minimalne wymagania metodologiczne
Wykonawca powinien zaproponować adekwatną do celów i zakresu ewaluacji metodologię badania: zestaw
metod i technik gromadzenia oraz analizy i oceny danych, które wykorzysta do realizacji poszczególnych
etapów badania, wraz z uzasadnieniem dla zaproponowanych metod oraz technik gromadzenia, analizy i
oceny danych, które zamierza wykorzystać. Dla każdej z metod planowanych do wykorzystania w badaniu
należy wskazać potencjalne obszary ryzyka oraz metody jego minimalizacji. Wykonawca może zaproponować
dodatkowe
(inne
niż
wskazane
przez
Zamawiającego)
metody
i techniki badawcze adekwatne z punktu widzenia celów badania.
Oczekuje się, że Wykonawca podda analizie zarówno dane istniejące wcześniej, jak i dane uzyskane w trakcie
przeprowadzania badania ewaluacyjnego. Ze względu na złożoność badania konieczne jest połączenie w
analizie różnorodnych rodzajów danych i metod badawczych (zastosowanie triangulacji metodologicznej).
Oczekuje się, że Wykonawca wykorzysta podejście oparte o teorię i co najmniej następujące techniki
badawcze:


analiza desk research obejmująca: dokumenty strategiczne, wykonane analizy, ewaluacje, badania,
statystyki publiczne, dokumentację związaną z realizacją PO IR, materiały źródłowe takie jak:
dokumentację działań POIR, kanały komunikacji w klientami itp., której efektem będzie m.in.
o

ocena pracy ekspertów na podstawie kwerendy recenzji wybranych wniosków, min. 10 z
każdego działania,

o

diagnoza otoczenia realizacji PO IR oraz potrzeb i potencjału klientów NCBR w ujęciu
statystycznym, tym opis statystyczny populacji firm będących potencjalnymi klientami NCBR,

o

zmapowanie komplementarności wsparcia udzielanego w ramach PO IR i innych programów
wsparcia B+R+I, w tym przepływu wnioskodawców w postaci schematu,
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o

zmapowanie procesów wyboru i obsługi projektów,

o

przykłady dobrych praktyk na świecie z zakresu obsługi wnioskodawców i procesu wyboru
projektów, które mogłyby znaleźć zastosowanie w działaniach PO IR realizowanych przez
NCBR;

indywidualne wywiady pogłębione IDI - co najmniej z przedstawicielami:


NCBR – min. 6,



przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo- rozwojową, min. 10 (w tym min. 7
MŚP), w tym min. 5 z przedsiębiorcami ubiegającymi się o dofinansowanie działalności B+R
w NCBR oraz w innych programach wsparcia niż NCBR



zogniskowane wywiady grupowe – min. 5 z wnioskodawcami poszczególnych działań 1.1; 1.2; 4.1.1;
4.1.2; 4.1.4 POIR w podziale na działania, realizowane w różnych miastach, w tym min. 1 z udziałem
przedstawicieli jednostek naukowych ubiegających się o dofinansowanie z IV osi POIR;



panele ekspertów- min. 2, w tym:
o

min. 1 realizowany w I etapie badania dot. diagnozy komplementarności działań PO IR
wdrażanych przez NCBR- ich spójności wewnętrznej i zewnętrznej oraz diagnozy potencjału
polskich przedsiębiorców i jednostek naukowych do absorbcji środków wydatkowanych przez
NCBR w ramach PO IR, w którym będzie uczestniczyło co najmniej 5 ekspertów, w tym:


min. 1 ekspert z zakresu działalności innowacyjnej i B+R, posiadający doświadczenie
w pozyskiwaniu dofinansowania dla projektów B+R, poparte uzyskaniem
dofinansowania dla co najmniej 10 projektów z zakresu działalności innowacyjnej i
B+R w Polsce i na świecie



min. 1 ekspert z zakresu publicznego wsparcia działalności przedsiębiorstw/
innowacyjności posiadający doświadczenie i wiedzę z zakresu zarządzania
publicznymi programami wsparcia działalności przedsiębiorstw/ innowacyjności
poparte min. 5letnim stażem pracy w organizacji zajmującej się wsparciem
publicznym działalności przedsiębiorstw/ innowacyjności na stanowisku co najmniej
specjalisty lub realizacją min. 2 projektów doradczych z zakresu wdrażania zakresu
publicznego wsparcia działalności przedsiębiorstw/ innowacyjności dla organizacji
zajmującej się wsparciem publicznym działalności przedsiębiorstw/ innowacyjności
w ciągu ostatnich 5 lat



min. 1 ekspert z zakresu działalności badawczo- rozwojowej przedsiębiorstw
posiadający wiedzę i doświadczenie z zakresu procesów B+R w przedsiębiorstwach
poparte 5cioletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym dot. zarządzaniem
obszarem B+R w firmie technologicznej realizującej prace B+R
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min. 1 ekspert z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczo- rozwojowych
realizowanych w jednostkach naukowych w Polsce, posiadający wiedzę i
doświadczenie z zakresu komercjalizacji i wdrażania wyników prac badawczorozwojowych realizowanych w jednostkach naukowych w Polsce poparte realizacją
min. 3 procesów komercjalizacji aż do procesu wdrożenia do praktyki rynkowej prac
badawczo- rozwojowych realizowanych w jednostkach naukowych w Polsce w ciągu
ostatnich 5 lat



min. 1 ekspert dot. innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej
przedsiębiorców w Polsce posiadający wiedzę na temat innowacyjności i działalności
badawczo-rozwojowej przedsiębiorców w Polsce poparte 3 publikacjami na ten
temat w czasopismach z kategorii A i B listy MNISW w ciągu ostatnich 5 lat

min. 1 realizowany w II etapie badania dot. obsługi wnioskodawców, procesu wyboru i nadzoru
nad realizacją projektów, w którym będzie uczestniczyło co najmniej 3 ekspertów, w tym:


min. 1 ekspert z zakresu działalności innowacyjnej i B+R, posiadający doświadczenie w
pozyskiwaniu dofinansowania dla projektów B+R, poparte uzyskaniem dofinansowania dla
co najmniej 10 projektów z zakresu działalności innowacyjnej i B+R w Polsce i na świecie



min. 1 ekspert z zakresu publicznego wsparcia działalności przedsiębiorstw/ innowacyjności
posiadający doświadczenie i wiedzę z zakresu zarządzania publicznymi programami wsparcia
działalności przedsiębiorstw/ innowacyjności poparte min. 5letnim stażem pracy w
organizacji zajmującej się wsparciem publicznym działalności przedsiębiorstw/
innowacyjności na stanowisku co najmniej specjalisty lub realizacją min. 2 projektów
doradczych z zakresu wdrażania zakresu publicznego wsparcia działalności przedsiębiorstw/
innowacyjności dla organizacji zajmującej się wsparciem publicznym działalności
przedsiębiorstw/ innowacyjności w ciągu ostatnich 5 lat



min. 1 ekspert z zakresu zarządzania organizacją i procesami posiadający wiedzę i
doświadczenie dot. zarządzania organizacją i procesami poparte realizacją min. 2 projektów
doradczych z zakresu optymalizacji procesów biznesowych w ciągu ostatnich 5 lat

Wykonawca na potrzeby realizacji zamówienia na 4 tygodnie od planowanego terminu panelu ekspertów
zaproponuje wstępne kandydatury ekspertów (wraz z CV), tak aby Zamawiający mógł zaakceptować lub
zgłosić uwagi.



warsztaty z przedstawicielami NCBR mające na celu przedstawienie wyników badań oraz
wypracowanie rozwiązań niezbędnych do wdrożenia w ramach realizacji PO IR przez NCBR.
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Wymagania dotyczące raportowania i prezentacji wyników
Wykonawca w ramach realizowanego badania sporządzi projekt raportu metodologicznego wraz z jego
prezentacją, raport metodologiczny, 2 projekty raportów cząstkowych wraz z ich prezentacją, raport
cząstkowy z poszczególnych etapów badania wraz ze streszczeniami i tabelą rekomendacji oraz ich
prezentacje.
Raport metodologiczny
Projekt raportu metodologicznego zostanie zaprezentowany Zamawiającemu w czasie spotkania
(prezentacja ppt) oraz przekazany w wersji elektronicznej w formacie .doc i .pdf (pocztą elektroniczną lub na
płycie CD/DVD). Prezentacja projektu raportu nie powinna trwać dłużej niż 45 minut. Projekt raportu
metodologicznego będzie doszczegółowieniem oferty oraz będzie zawierał co najmniej:
1. koncepcję realizacji całego zamówienia, w tym:
a. opis podejścia zapewniający spójność i logikę wszystkich etapów badania
b. koncepcję przeprowadzenia I i II etapu badania, w tym:
i. zakres tematyczny, kryteria i pytania badawcze
ii. szczegółowy opis metodologii (w tym m.in. zakres i rodzaj planowanych metod i
analiz, szczegółowy dobór respondentów),
iii. scenariusze wywiadów pogłębionych z przedstawicielami NCBR
iv. plan dotarcia do respondentów, realizacji wywiadów IDI oraz pozyskania informacji
wymaganych do realizacji I etapu badania,
v. szczegółowy harmonogram dla I i II etapu badania (z podziałem tygodniowym)
2. sposób prezentacji wyników i zapewnienie jego spójności w całym zamówienia
3. opis potencjalnych ryzyk dla całego zamówienia wraz z metodami ich przezwyciężania, ze
szczególnym uwzględnieniem ryzyk specyficznych dla I etapu badania;
4. harmonogram całego zamówienia;
5. szczegółowy zakres odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu w stosunku do
proponowanego planu pracy.
Raporty powinny być opracowane w języku polskim, liczyć max. 60 stron (bez aneksów i załączników) oraz
zostać sporządzone w formacie A4.
Raport metodologiczny zostanie przekazany w wersji elektronicznej oraz powinien zawierać:
1. Koncepcję realizacji całego zamówienia, w tym:
a. opis podejścia zapewniający spójność i logikę wszystkich etapów badania
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b. koncepcję przeprowadzenia I etapu badania, w tym:
i. zakres tematyczny, kryteria i pytania badawcze
ii. szczegółowy opis metodologii (w tym m.in. zakres i rodzaj planowanych analiz,
szczegółowy dobór respondentów oraz propozycję kandydatur ekspertów
planowanych do zaangażowania podczas panelu ekspertów),
iii. wstępne wyniki analizy desk research oraz IDI z przedstawicielami NCBR;
iv. finalne wersje narzędzi analitycznych i badawczych (scenariusze wywiadów, studiów
przypadku, ramowy plan panelu, którego finalny zakres zostanie ustalony w wyniku
zebrania materiału w czasie badań terenowych)
v. plan dotarcia do respondentów, realizacji wywiadów IDI oraz pozyskania informacji
wymaganych do realizacji I etapu badania,
vi. szczegółowy harmonogram dla I i II etapu badania (z podziałem tygodniowym)
vii. zakres odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu
do proponowanego planu pracy wraz z uzasadnieniem tego podziału.

w stosunku

2. sposób prezentacji wyników i zapewnienie jego spójności w całym zamówienia
3. opis potencjalnych ryzyk dla całego zamówienia wraz z metodami ich przezwyciężania, ze
szczególnym uwzględnieniem ryzyk specyficznych dla I etapu badania;
4. harmonogram całego zamówienia;
5. szczegółowy zakres odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu w stosunku do
proponowanego planu pracy.
Załącznikiem do raportu metodologicznego będzie wzór sprawozdania tygodniowego przygotowany przez
Zamawiającego. Raport metodologiczny zostanie przekazany w wersji papierowej (jeden egzemplarz) oraz
elektronicznej.
Raport cząstkowy
Projekt raportu cząstkowego z poszczególnych etapów badania zostanie przekazany Zamawiającemu w wersji
elektronicznej w formacie .doc i .pdf (pocztą elektroniczną lub na płycie CD/DVD).
Raport cząstkowy zostanie dostarczony Zamawiającemu zarówno w wersji elektronicznej w formacie doc i
pdf, jak i w wersji drukowanej (1 egzemplarz, druk dwustronny). Przekazana wersja raportu końcowego
powinna być gotowa do druku i nie wymagać dodatkowych poprawek.
Raport cząstkowy powinien być opracowany w języku polskim, liczyć max. 80 stron (bez aneksów i
załączników) oraz zostać sporządzony w formacie A4 i mieć następującą strukturę:
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1. streszczenie w formacie executive summary (zawierające najważniejsze wyniki analizy,
wypunktowanie wniosków wraz z rekomendacjami) liczące nie więcej niż 5 stron A4; sporządzone w
języku polskim;
2. tłumaczenie streszczenia na język angielski;
3. spis treści;
4. wprowadzenie (opis przedmiotu, głównych założeń i celów badania analizy) – max. 1 strona A4;
5. opis wyników ewaluacji i ich interpretację (rozdziały powinny zawiera podsumowania i wnioski
cząstkowe);
6. wnioski (podsumowanie analizy z uwzględnieniem specyfiki badanego obszaru) oraz rekomendacje;
7. aneksy, w tym:
a. opis zastosowanej metodologii (opis koncepcji badania ewaluacyjnego oraz wykorzystanych
metod i technik gromadzenia danych oraz analizy i oceny);
b. przedstawiające zestawienia danych oraz narzędzia badawcze/analityczne (zestawienia
danych, transkrypcje z badań jakościowych, załączniki z formularzami użytych narzędzi,
wykorzystane źródła);
Wykonawca powinien dołożyć starań, aby zaproponowane rekomendacje były adekwatne, użyteczne i realne
do wdrożenia, a także wynikały z uzyskanych wniosków. Rekomendacje nie powinny przedstawiać propozycji
działań, które zostały już podjęte w obszarze objętym badaniem ewaluacyjnym. Rekomendacje powinny
zostać przedstawione w formie pozwalającej na bezpośrednie operacyjne zastosowanie, tzn. w formie
propozycji konkretnych zapisów lub decyzji. Należy także dokonać ich priorytetyzacji. Liczba rekomendacji
zaproponowanych do wdrożenia nie może przekroczyćprzekroczyć 10. Prezentacja rekomendacji powinna
być sporządzona według poniżej wskazanego wzoru Tabeli rekomendacji.
Tabela 2. Wzór tabeli rekomendacji.
Nr

Wniosek
(nr strony)

Rekomendacja

Adresat

Sposób
wdrożenia

Termin
wdrożenia

Klasa
rekomendacji

Obszar
tematyczny

Spodziewane
efekty

Tabela powinna zostać wypełniona wg poniższych instrukcji i wg aktualnych Wytycznych w zakresie ewaluacji
polityki spójności na lata 2014-2020 w:


Wniosek – wniosek na podstawie którego sformułowana została rekomendacja powinien być zwięzły
i jednoznaczny. Konieczne jest wskazanie odpowiedniej strony/rozdziału w raporcie końcowym z
badania.



Rekomendacja – podobnie jak wniosek powinna być zwięzła i jednoznaczna. Konieczne jest
wskazanie odpowiedniej strony lub stron w raporcie końcowym z badania.
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Adresat rekomendacji – instytucja (instytucje) odpowiedzialna za wdrożenie rekomendacji.



Sposób wdrożenia – syntetyczne przedstawienie sposobu wdrożenia rekomendacji.



Termin wdrożenia – proponowana data wdrożenia rekomendacji (w kwartałach).



Klasa rekomendacji – rekomendacja horyzontalna (operacyjna/strategiczna), programowa
(operacyjna/strategiczna), pozasystemowa



Obszar tematyczny – zgodnie z klasyfikacją zawartą w Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki
spójności na lata 2014-2020



Spodziewany efekt wdrożenia – opis rezultatu/korzyści wprowadzenia rekomendacji

Raportowanie
Wykonawca będzie zobowiązany do:


przekazywania cotygodniowego sprawozdania z realizacji prac analitycznych i badawczych (drogą
mailową) – wzór sprawozdania zostanie przekazany przez Zamawiającego, pierwsze sprawozdanie
powinno zostać przesłane wraz z raportem metodologicznym; sprawozdania będę przesyłane w
okresie realizacji poszczególnych etapów badania od przesłanie projektu raportu metodologicznego
do projektu ostatniego Raportu Cząstkowego



odpowiedzi na pytania Zamawiającego dotyczące udzielenia pełnej informacji o stanie realizacji
badania.

Prezentacja wyników
Wykonawca przedstawi projekt raportu metodologicznego i każdy raport cząstkowy w formie prezentacji
multimedialnej, na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie
później niż 2 miesiące od przekazania ostatecznej wersji raportu końcowego.

Wymagania dotyczące współpracy
Od Wykonawcy oczekuje się pełnej współpracy z Zamawiającym w zakresie:


uzgadniania kwestii związanych z metodologią, w tym konsultowania narzędzi badawczych;



utrzymywania stałego kontaktu: wyznaczenie osoby/osób do kontaktów roboczych, spotkania
robocze w siedzibie Zamawiającego (min. przed opracowaniem raportu metodologicznego oraz po
opracowaniu projektu raportu końcowego), telefoniczne, e-mail, pisma, oficjalna korespondencja);



przekazywania na każde życzenie Zamawiającego pełnej informacji o stanie realizacji badania;



udokumentowania materiału badawczego pozyskanego w trakcie zbierania danych pierwotnych
(transkrypcje przeprowadzonych wywiadów, nagrania audio/audio video, listy respondentów);



wykonania badanie zgodnie ze standardami ewaluacji.
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Zamawiający zastrzega, że raporty cząstkowe z badania ewaluacyjnego oraz współpraca z Wykonawcą,
zostanie poddany ocenie zgodnie z Wytycznymi w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020.

Harmonogram badania
Realizacja badania będzie przebiegać zgodnie z poniższymi ramami czasowymi:
1. w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca spotka się z Zamawiającym w celu
omówienia zakresu badania i przekazania wskazówek związanych z jego realizacją
2. w terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu
projekt raportu metodologicznego przygotowany wg wytycznych zawartych w pkt Wymagania
dotyczące raportowania i prezentacji wyników. Projekt raportu zostanie przekazany w formie
w elektronicznej doc i pdf oraz prezentacji ppt.;
3. w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi
do projektu raportu metodologicznego oraz przekazanych narzędzi;
4. w terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy Wykonawca zrealizuje IDI z przedstawicielem NCBR
koordynującym wdrażanie POIR oraz przekaże Zamawiającemu pełen raport metodologiczny;
5. w terminie do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy Zamawiający zaakceptuje raport lub przekaże
Wykonawcy kolejne uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca uwzględni je w terminie 5 dni
roboczych. W przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, może on odrzucić raport w całości
lub przyjąć go z zastrzeżeniami zmniejszając proporcjonalnie wysokość wynagrodzenia dla
Wykonawcy. Wykonawca ma prawo dwukrotnie dokonać poprawek w raporcie metodologicznym;
6. w terminie do 9 tygodni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca zakończy realizację badań terenowych
dla etapu I za wyjątkiem podsumowującego panelu ekspertów;
7. w terminie do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca zakończy proces analizy danych
i przeprowadzi podsumowujący panel ekspertów dla etapu I;
8. w terminie do 11 tygodni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wstępne
wyniki badania dla etapu I w formie prezentacji;
9. w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt
raportu cząstkowego dla etapu I badania w formie elektronicznej;
10. w terminie do 7 dni od otrzymania projektu raportu cząstkowego etapu I, ale nie później niż 13
tygodni od dnia podpisania umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi w formie
elektronicznej lub na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego;
11. w terminie do 7 dni od otrzymania uwag do projektu raportu cząstkowego etapu I, ale nie później niż
14 tygodni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport końcowy
uwzględniający uwagi.
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12. w terminie do 7 dni od dnia przekazania raportu cząstkowego etapu I, ale nie później niż 15 tygodni
od dnia podpisania umowy, Zamawiający dokona odbioru Raportu cząstkowego etapu I lub przekaże
Wykonawcy kolejne uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca uwzględni je w określonym w
umowie terminie. W przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, może on odrzucić raport w
całości lub przyjąć go z zastrzeżeniami zmniejszając proporcjonalnie wysokość wynagrodzenia dla
Wykonawcy. Wykonawca ma prawo dwukrotnie dokonać poprawek w raporcie końcowym.
13. w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca zakończy realizację badań
terenowych dla etapu II za wyjątkiem podsumowującego panelu ekspertów;
14. w terminie do 13 tygodni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca zakończy proces analizy danych i
przeprowadzi podsumowujący panel ekspertów dla etapu II;
15. w terminie do 14 tygodni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wstępne
wyniki badania dla etapu II w formie prezentacji;
16. w terminie do 15 tygodni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt
raportu cząstkowego dla etapu II badania w formie elektronicznej;
17. w terminie do 7 dni od otrzymania projektu raportu cząstkowego etapu II, ale nie później niż 16
tygodni od dnia podpisania umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi w formie
elektronicznej lub na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego;
18. w terminie do 7 dni od otrzymania uwag do projektu raportu cząstkowego etapu II, ale nie później
niż 17 tygodni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport końcowy
uwzględniający uwagi.
19. w terminie do 7 dni od dnia przekazania raportu cząstkowego etapu II, ale nie później niż 18 tygodni
od dnia podpisania umowy, Zamawiający dokona odbioru Raportu cząstkowego etapu II lub przekaże
Wykonawcy kolejne uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca uwzględni je w określonym w
umowie terminie. W przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, może on odrzucić raport w
całości lub przyjąć go z zastrzeżeniami zmniejszając proporcjonalnie wysokość wynagrodzenia dla
Wykonawcy. Wykonawca ma prawo dwukrotnie dokonać poprawek w raporcie końcowym.
Dodatkowo Wykonawca przedstawi raporty cząstkowe w formie prezentacji multimedialnej, na spotkaniu w
siedzibie Zamawiającego Warszawie w terminie ustalonym z Zamawiającym, nie później niż 2 miesiące
od przekazania ostatecznej wersji raportu końcowego o. Zamawiający zastrzega możliwość dwukrotnej
prezentacji w podziale na etapy badania.

Moduł II „Ocena komunikacji oferty NCBR”
Cele modułu II
1.
2.

Ocena rozpoznawalności oferty NCBR wśród grupy docelowej.
Ocena funkcjonowania kanałów komunikacji oferty NCBR.
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3.

Ustalenie najważniejszych rekomendacji dot. funkcjonowania kanałów komunikacji oferty NCBR.

Odbiorcy wyników badania
Odbiorcami badania będzie przede wszystkim Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Ministerstwo Rozwoju
oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zakres zamówienia
Badaniem zostaną objęte wszystkie konkursy ogłoszone i projekty realizowane w ramach I i IV osi Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój (w działaniach realizowanych bezpośrednio przez NCBR, tj. 1.1; 1.2; 4.1)
do 31 sierpnia 2017 r. Badanie swoim zasięgiem powinno obejmować terytorium Polski.

Źródła informacji
W celu prawidłowej realizacji badania należy zapoznać się co najmniej z niżej wymienionymi dokumentami
oraz uwzględnić je w czasie realizacji ewaluacji:
a) Wyniki wcześniejszych analiz i ewaluacji wdrażania POIR, w tym w szczególności badanie pn.
Ewaluacja systemu wyboru projektów POIR
b) Dokumentacja POIR dostępna na stronach:
a. http://www.poir.gov.pl/
b. http://www.ncbr.gov.pl/
c) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 96 poz. 616 z
późn. zm.)
d) Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 178 poz. 1200)
e) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96 poz. 615 z późn. zm.)
f)

Dokumenty związane realizacją poszczególnych konkursów (w tym uzyskaniem finansowania przez
NCBR) i nadzorem nad realizacją umów (dostępne po podpisaniu umowy z Wykonawcą zamówienia)

g) Kanały komunikacji NCBR z grupą docelową.
Wykonawca powinien zaproponować także dodatkowe badania i materiały, które przyczynią się do
osiągnięcia celów badania i uzyskania odpowiedzi na pytania badawcze. Dodatkowe źródła informacji będą
podlegać ocenie.
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Koncepcja badania
Kryteria ewaluacyjne




Użyteczność- rozumiana jako dostosowanie kanałów komunikacji oferty programowej i procesów
wdrażana POIR do potrzeb wnioskodawców
Skuteczność (potencjalna)- rozumiana jako stopień rozpoznawalności oferty NCBR wśród grupy
docelowej
Efektywność- rozumiana jako sprawność komunikacji, w tym pozytywnego stosunku nakładów
czasowych, ludzkich i finansowanych do zrealizowanych zadań

Główne obszary problemowe/tematyczne i pytania badawcze :
Ewaluacja powinna dostarczyć wyczerpujących i wiarygodnych informacji na temat skuteczności,
efektywności i użyteczności wdrażania POIR przez NCBR oraz udzielić odpowiedzi na wszystkie wskazane
pytania badawcze. Od Wykonawcy oczekuje się przedstawienia spójnej koncepcji realizacji badania
ewaluacyjnego, uzupełnionej także o propozycje dodatkowych pytań badawczych, zgodnych z celami i
zakresem przedmiotowego etapu badania. Wykonawca może uszczegółowić przedstawione pytania lub
zaproponować nowe, które będą istotne z punktu widzenia celów badania. Warunkiem włączenia do badania
dodatkowych zagadnień będzie akceptacja propozycji przez Zamawiającego.
Poniżej przedstawiono główne obszary problemowe i minimalny zakres pytań badawczych:
Na ile oferta NCBR jest rozpoznawalna wśród grupy docelowej?
Jak wygląda charakterystyka grupy docelowej oferty NCBR?
Jaka jest ocena komunikacji oferty POIR przez stronę www NCBR i inne kanały komunikacji?


Na ile komunikacja oferty POIR NCBR jest dostosowana do typu klienta obsługiwanego przez
NCBR?



Czy obecne kanały komunikacji pozwalają na skuteczne dotarcie do grup docelowych?



Na ile komunikacja oferty NCBR stanowi spójną strategię budowania wizerunku NCBR, potencjału
klientów NCBR oraz upowszechniania wiedzy o B+R+I i ofercie POIR?

Jakie modyfikacje należy wprowadzić w sposobie komunikacji, aby budować potencjał klientów NCBR
oraz upowszechniać wiedzy o B+R+I i ofercie POIR, a także kreować markę NCBR jako instytucji
nowoczesnej i przyjaznej dla swoich klientów?


Jak powinna wyglądać strategia komunikacji oferty POIR NCBR? Jakie działania należy podjąć aby
ją wdrożyć i monitorować skuteczność?

Minimalne wymagania metodologiczne
Wykonawca powinien zaproponować adekwatną do celów i zakresu ewaluacji metodologię badania: zestaw
metod i technik gromadzenia oraz analizy i oceny danych, które wykorzysta do realizacji poszczególnych
etapów badania, wraz z uzasadnieniem dla zaproponowanych metod oraz technik gromadzenia, analizy i
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oceny danych, które zamierza wykorzystać. Dla każdej z metod planowanych do wykorzystania w badaniu
należy wskazać potencjalne obszary ryzyka oraz metody jego minimalizacji. Wykonawca może zaproponować
dodatkowe
(inne
niż
wskazane
przez
Zamawiającego)
metody
i techniki badawcze adekwatne z punktu widzenia celów badania.
Oczekuje się, że Wykonawca podda analizie zarówno dane istniejące wcześniej, jak i dane uzyskane w trakcie
przeprowadzania badania ewaluacyjnego. Ze względu na złożoność badania konieczne jest połączenie w
analizie różnorodnych rodzajów danych i metod badawczych (zastosowanie triangulacji metodologicznej).
Oczekuje się, że Wykonawca wykorzysta podejście oparte o teorię i co najmniej następujące techniki
badawcze:




analiza desk research obejmująca: dokumenty strategiczne, analizy, ewaluacje i badania dot.
wdrażania POIR, innowacyjności polskich przedsiębiorstw i komunikacji B2B dokumentację związaną
z realizacją POIR, materiały źródłowe takie jak kanały komunikacji w klientami itp., której efektem
będzie min.
o

Opis grupy docelowej pod względem demograficznym,

o

Analiza segmentów klientów NCBR,

o

Obowiązujące trendy w komunikacji B2B,

o

Analiza SWOT kanałów komunikacji NCBR: ATL i BTL- w tym www, social media, youtube,
wydawnictwa papierowe itp.

indywidualne wywiady pogłębione IDI - co najmniej z przedstawicielami:


NCBR – min. 4,



przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo- rozwojową, min. 10 (w tym min. 7
MŚP), w tym min. 5 z przedsiębiorcami ubiegającymi się o dofinansowanie działalności B+R
w NCBR oraz w innych programach wsparcia niż NCBR,



ankieta CATI na próbie reprezentacyjnej przedsiębiorstw, których wiodące PKD firmy należy do
zakresu średniej i wysokiej techniki, posiadających siedzibę na terytorium RP- ankieta
przeprowadzona z kadrą kierowniczą mającą wpływ na działalność inwestycją firmy- zadaniem
Wykonawcy będzie pozyskanie bazy kontaktowej;



audyt UX nowej strony www NCBR, w tym testy z co najmniej 6 użytkownikami, w tym min. 3 z
przedsiębiorstwami ubiegającymi się o wsparcie do NCBR oraz z min. 3, którzy nie korzystali ze
wsparcia NCBR, realizowany przez eksperta user expirence i architektury informacji posiadający min.
5 letnie doświadczenie w analizie i budowie stron o złożonym kontencie poparte doświadczeniem
realizacją
co
najmniej
3
projektów
z
zakresu
user
expirence
i architektury informacji, w tym min. 2 dla przedsiębiorstw i min. 1 dla instytucji publicznej- wyniki
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audytu powinny być zaprezentowane w formie prezentacji przez eksperta na warsztacie z
przedstawicielami NCBR


audyt kanałów komunikacji wykorzystywanych obecnie przez NCBR pod kątem spójności, celowości
i skuteczności działań ATL i BTL, w tym facebook, youtube, strona www, dostępne publikacje itp.
wykonany przez eksperta posiadający doświadczenie w komunikacji B2B poparte realizacją co
najmniej 3 projektów z zakresu strategii komunikacji B2B w ciągu ostatnich 3 lat - wyniki audytu
powinny zostać zaprezentowane w formie prezentacji przez eksperta na warsztacie z
przedstawicielami NCBR



min. 1 panele ekspertów dot. kwestii komunikacji oferty NCBR, w którym będzie uczestniczyło co
najmniej 4 ekspertów, w tym:
o

min. 2 ekspertów posiadający doświadczenie w komunikacji B2B poparte realizacją co
najmniej 3 projektów z zakresu strategii komunikacji B2B w roli stratega w ciągu ostatnich 5
lat

o

min. 1 ekspert user expirence i architektury informacji posiadający min. 5 letnie
doświadczenie w analizie i budowie stron o złożonym kontencie poparte doświadczeniem
realizacją co najmniej 3 projektów z zakresu user expirence i architektury informacji, w tym
min. 2 dla przedsiębiorstw i min. 1 dla instytucji publicznej, który realizował audyt UX
wskazany w minimum metodologicznym niniejszego OPZ

o

min. 1 ekspert z zakresu działalności innowacyjnej i B+R, posiadający doświadczenie w
pozyskiwaniu dofinansowania dla projektów B+R, poparte uzyskaniem dofinansowania dla
co najmniej 10 projektów z zakresu działalności innowacyjnej i B+R w Polsce i na świecie

Wykonawca na potrzeby realizacji zamówienia na 4 tygodnie od planowanego terminu panelu ekspertów
zaproponuje wstępne kandydatury ekspertów (wraz z CV), tak aby Zamawiający mógł zaakceptować lub
zgłosić uwagi.


min. 1 warsztaty z przedstawicielami NCBR mający na celu wypracowanie podstaw strategii
komunikacji oferty POIR NCBR na podstawie uzyskanych wyników badań poprowadzony przez
eksperta z zakresu strategii komunikacji, posiadającego doświadczenie w realizacji warsztatów
strategicznych na potrzeby co najmniej 5 projektów z zakresu strategii komunikacji dla
przedsiębiorców w ciągu ostatnich 3 lat.

Wymagania dotyczące raportowania i prezentacji wyników
Wykonawca w ramach realizowanego badania sporządzi projekt raportu metodologicznego wraz z jego
prezentacją, raport metodologiczny, 1 projekt raportu końcowego wraz z ich prezentacją, raport końcowy
badania wraz ze streszczeniami i tabelą rekomendacji oraz ich prezentacje.
Raport metodologiczny
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Projekt raportu metodologicznego zostanie zaprezentowany Zamawiającemu w czasie spotkania
(prezentacja ppt) oraz przekazany w wersji elektronicznej w formacie .doc i .pdf (pocztą elektroniczną lub na
płycie CD/DVD). Prezentacja projektu raportu nie powinna trwać dłużej niż 45 minut. Projekt raportu
metodologicznego będzie doszczegółowieniem oferty oraz będzie zawierał co najmniej:
1. koncepcję realizacji całego zamówienia, w tym:
a. opis podejścia zapewniający spójność i logikę wszystkich etapów badania
b. koncepcję przeprowadzenia badania, w tym:
i. zakres tematyczny, kryteria i pytania badawcze
ii. szczegółowy opis metodologii (w tym m.in. zakres i rodzaj planowanych metod i
analiz, szczegółowy dobór respondentów),
iii. scenariusze wywiadów pogłębionych z przedstawicielami NCBR
iv. plan dotarcia do respondentów, realizacji wywiadów IDI oraz pozyskania informacji
wymaganych do realizacji I etapu badania,
2. sposób prezentacji wyników i zapewnienie jego spójności w całym zamówienia,
3. harmonogram całego zamówienia.
Raporty powinny być opracowane w języku polskim, liczyć max. 50 stron (bez aneksów i załączników) oraz
zostać sporządzone w formacie A4.
Raport metodologiczny zostanie przekazany w wersji elektronicznej oraz powinien zawierać:
1. koncepcję realizacji całego zamówienia, w tym:
a. opis podejścia zapewniający spójność i logikę wszystkich etapów badania
b. koncepcję przeprowadzenia badania, w tym:
i. zakres tematyczny, kryteria i pytania badawcze
ii. szczegółowy opis metodologii (w tym m.in. zakres i rodzaj planowanych metod i
analiz, szczegółowy dobór respondentów),
iii. scenariusze wywiadów pogłębionych z przedstawicielami NCBR
iv. plan dotarcia do respondentów, realizacji wywiadów IDI oraz pozyskania informacji
wymaganych do realizacji I etapu badania,
2. sposób prezentacji wyników i zapewnienie jego spójności w całym zamówienia,
3. harmonogram całego zamówienia.
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Załącznikiem do raportu metodologicznego będzie wzór sprawozdania tygodniowego przygotowany przez
Zamawiającego. Raport metodologiczny zostanie przekazany w wersji papierowej (jeden egzemplarz) oraz
elektronicznej.
Raport cząstkowy- końcowy
Projekt raportu końcowy z poszczególnych etapów badania zostanie przekazany Zamawiającemu w wersji
elektronicznej w formacie .doc i .pdf (pocztą elektroniczną lub na płycie CD/DVD).
Raport cząstkowy zostanie dostarczony Zamawiającemu zarówno w wersji elektronicznej w formacie doc i
pdf, jak i w wersji drukowanej (1 egzemplarz, druk dwustronny). Przekazana wersja raportu końcowego
powinna być gotowa do druku i nie wymagać dodatkowych poprawek.
Raport końcowy powinien być opracowany w języku polskim, liczyć max. 100 stron (bez aneksów i
załączników) oraz zostać sporządzony w formacie A4 i mieć następującą strukturę:
1. streszczenie w formacie executive summary (zawierające najważniejsze wyniki analizy,
wypunktowanie wniosków wraz z rekomendacjami) liczące nie więcej niż 5 stron A4; sporządzone w
języku polskim;
2. tłumaczenie streszczenia na język angielski;
3. spis treści;
4. wprowadzenie (opis przedmiotu, głównych założeń i celów badania analizy) – max. 1 strona A4;
5. opis wyników badania i ich interpretację (rozdziały powinny zawiera podsumowania i wnioski
cząstkowe);
6. wnioski (podsumowanie analizy z uwzględnieniem specyfiki badanego obszaru) oraz rekomendacje;
7. aneksy, w tym:
a. opis zastosowanej metodologii (opis koncepcji badania oraz wykorzystanych metod i technik
gromadzenia danych oraz analizy i oceny);
b. przedstawiające zestawienia danych oraz narzędzia badawcze/analityczne (zestawienia
danych, transkrypcje z badań jakościowych, załączniki z formularzami użytych narzędzi,
wykorzystane źródła);
Wykonawca powinien dołożyć starań, aby zaproponowane rekomendacje były adekwatne, użyteczne i realne
do wdrożenia, a także wynikały z uzyskanych wniosków. Rekomendacje nie powinny przedstawia propozycji
działań, które zostały już podjęte w obszarze objętym badaniem ewaluacyjnym. Rekomendacje powinny
zostać przedstawione w formie pozwalającej na bezpośrednie operacyjne zastosowanie, tzn. w formie
propozycji konkretnych zapisów lub decyzji. Należy także dokonać ich priorytetyzacji. Liczba rekomendacji
zaproponowanych do wdrożenia nie może przekroczy 10. Prezentacja rekomendacji powinna być
sporządzona według poniżej wskazanego wzoru Tabeli rekomendacji.
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Tabela 2. Wzór tabeli rekomendacji.
Nr Wniosek
(nr
strony)

Rekomendacja Adresat Sposób
wdrożenia

Termin
Klasa
Obszar
wdrożenia rekomendacji tematyczny

Spodziewane
efekty

Tabela powinna zostać wypełniona wg poniższych instrukcji i wg aktualnych Wytycznych w zakresie ewaluacji
polityki spójności na lata 2014-2020 w:


Wniosek – wniosek na podstawie którego sformułowana została rekomendacja powinien być zwięzły
i jednoznaczny. Konieczne jest wskazanie odpowiedniej strony/rozdziału w raporcie końcowym z
badania.



Rekomendacja – podobnie jak wniosek powinna być zwięzła i jednoznaczna. Konieczne jest
wskazanie odpowiedniej strony lub stron w raporcie końcowym z badania.



Adresat rekomendacji – instytucja (instytucje) odpowiedzialna za wdrożenie rekomendacji.



Sposób wdrożenia – syntetyczne przedstawienie sposobu wdrożenia rekomendacji.



Termin wdrożenia – proponowana data wdrożenia rekomendacji (w kwartałach).



Klasa rekomendacji – rekomendacja horyzontalna (operacyjna/strategiczna), programowa
(operacyjna/strategiczna), pozasystemowa



Obszar tematyczny – zgodnie z klasyfikacją zawartą w Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki
spójności na lata 2014-2020



Spodziewany efekt wdrożenia – opis rezultatu/korzyści wprowadzenia rekomendacji

Raportowanie
Wykonawca będzie zobowiązany do:


przekazywania cotygodniowego sprawozdania z realizacji prac analitycznych i badawczych (drogą
mailową) – wzór sprawozdania zostanie przekazany przez Zamawiającego, pierwsze sprawozdanie
powinno zostać przesłane wraz z raportem metodologicznym; sprawozdania będę przesyłane w
okresie realizacji poszczególnych etapów badania od przesłanie projektu raportu metodologicznego
do projektu RK



odpowiedzi na pytania Zamawiającego dotyczące udzielenia pełnej informacji o stanie realizacji
badania.

Prezentacja wyników
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Wykonawca przedstawi projekt raportu metodologicznego i każdy raport końcowy w formie prezentacji
multimedialnej, na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie
później niż 2 miesiące od przekazania ostatecznej wersji raportu końcowego.

Wymagania dotyczące współpracy
Od Wykonawcy oczekuje się pełnej współpracy z Zamawiającym w zakresie:


uzgadniania kwestii związanych z metodologią, w tym konsultowania narzędzi badawczych;



utrzymywania stałego kontaktu: wyznaczenie osoby/osób do kontaktów roboczych, spotkania
robocze w siedzibie Zamawiającego (min. przed opracowaniem raportu metodologicznego oraz po
opracowaniu projektu raportu końcowego), telefoniczne, e-mail, pisma, oficjalna korespondencja);



przekazywania na każde życzenie Zamawiającego pełnej informacji o stanie realizacji badania;



udokumentowania materiału badawczego pozyskanego w trakcie zbierania danych pierwotnych
(transkrypcje przeprowadzonych wywiadów, nagrania audio/audio video, listy respondentów);



wykonania badanie zgodnie ze standardami ewaluacji.

Zamawiający zastrzega, że raporty końcowe z badania ewaluacyjnego oraz współpraca z Wykonawcą,
zostanie poddany ocenie zgodnie z Wytycznymi w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020.

Harmonogram badania
Realizacja badania będzie przebiegać zgodnie z poniższymi ramami czasowymi:
1. w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca spotka się z Zamawiającym w celu
omówienia zakresu badania i przekazania wskazówek związanych z jego realizacją
2. w terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu
projekt raportu metodologicznego przygotowany wg wytycznych zawartych w pkt Wymagania
dotyczące raportowania i prezentacji wyników. Projekt raportu zostanie przekazany w formie
w elektronicznej doc i pdf oraz prezentacji ppt.;
3. w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi
do projektu raportu metodologicznego oraz przekazanych narzędzi;
4. w terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy Wykonawca zrealizuje IDI z przedstawicielem NCBR
koordynującym wdrażanie POIR oraz przekaże Zamawiającemu raport metodologiczny;
5. w terminie do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy Zamawiający zaakceptuje raport lub przekaże
Wykonawcy kolejne uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca uwzględni je w terminie 5 dni
roboczych. W przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, może on odrzucić raport w całości
lub przyjąć go z zastrzeżeniami zmniejszając proporcjonalnie wysokość wynagrodzenia dla
Wykonawcy. Wykonawca ma prawo dwukrotnie dokonać poprawek w raporcie metodologicznym;
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6. w terminie do 9 tygodni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca zakończy realizację badań terenowych
za wyjątkiem podsumowującego warsztatu dla pracowników NCBR;
7. w terminie do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca zakończy proces analizy danych
i przeprowadzi podsumowujący warsztat dla pracowników NCBR;
8. w terminie do 11 tygodni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wstępne
wyniki badania w formie prezentacji;
9. w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt
raportu końcowego badania w formie elektronicznej;
10. w terminie do 7 dni od otrzymania projektu raportu końcowego, ale nie później niż 13 tygodni od
dnia podpisania umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi w formie elektronicznej lub na
spotkaniu w siedzibie Zamawiającego;
11. w terminie do 7 dni od otrzymania uwag do projektu raportu końcowego, ale nie później niż 14
tygodni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport końcowy
uwzględniający uwagi.
12. w terminie do 7 dni od dnia przekazania raportu końcowego, ale nie później niż 15 tygodni od dnia
podpisania umowy, Zamawiający dokona odbioru Raportu końcowego lub przekaże Wykonawcy
kolejne uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca uwzględni je w określonym w umowie
terminie. W przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, może on odrzucić raport w całości
lub przyjąć go z zastrzeżeniami zmniejszając proporcjonalnie wysokość wynagrodzenia dla
Wykonawcy. Wykonawca ma prawo dwukrotnie dokonać poprawek w raporcie końcowym.
Dodatkowo Wykonawca przedstawi raport końcowy w formie prezentacji multimedialnej, na spotkaniu w
siedzibie Zamawiającego Warszawie w terminie ustalonym z Zamawiającym, nie później niż 2 miesiące
od przekazania ostatecznej wersji raportu końcowego oraz na konferencji (w terminie ustalonym
z Zamawiającym). Zamawiający zastrzega możliwość dwukrotnej prezentacji w podziale na etapy badania.

Moduł III
Analiza zakładanych efektów Poddziałań 1.1.1 i 1.1.2 PO IR oraz identyfikacja dobrych
praktyk dotyczących realizacji projektów – I etap
I.

Wstęp

W ramach I osi finansowane są projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw (Działanie 1.1), w tym
projekty obejmujące przygotowanie prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych (Poddziałanie
1.1.2). W przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada wystarczającego potencjału kadrowego czy też
infrastrukturalnego do samodzielnej realizacji takich prac, może część projektu zlecić podmiotom
zewnętrznym (np. jednostkom naukowym). Dzięki wsparciu przedsiębiorstwa te będą mogły dalej rozwijać i
komercjalizować innowacyjne produkty, usługi i technologie.
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Działanie 1.1, będące przedmiotem niniejszego badania, jest ukierunkowane na wsparcie projektów B+R
wpisujących się w KIS i realizowanych przez przedsiębiorstwa i dzieli się na:
PODDZIAŁANIE 1.1.1:Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (tzw.
„szybka ścieżka”)
PODDZIAŁANIE 1.1.2: Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej.
Dotychczas w ww. poddziałaniach złożono następującą liczbę wniosków (Tabela 1) oraz popisano następującą
liczbę umów (Tabela 2).
Tabela 1 liczbę wniosków złożonych w Działaniu 1.1 w podziale na poddziałania.
Poddziałanie 1.1.1
NR konkursu
Mały
przedsiębiorca
1/1.1.1/2015
932
2/1.1.1/2015
1/1.1.1/2016
175
2/1.1.1/2016
3/1.1.1/2016
112
1/1.1.1/2017* 25
2/1.1.1/2017
Suma
1 244
Poddziałanie 1.1.2
1/1.1.2/2015
2/1.1.2/2015
31
3/1.1.2/2016
Suma
31
*stan na dzień 06.06.2017 r.

Mikro
Przedsiębiorca Średni
Suma
przedsiębiorca inny niż MSP
przedsiębiorca końcowa
1 290
501
2 723
199
199
281
110
566
74
74
222
52
386
63
15
103
20
20
1 856
293
678
4 071

45
45

33
26
59

28
28

23
137
26
186

Tabela 2 Liczba podpisanych umów w Działaniu 1.1 w podziale na poddziałania.
Poddziałanie
01.01.01
01.01.02
Suma

Liczba umów
382
60
442

Do końca 2017 r. zakończy się 55 projektów w Poddziałania 1.1.1 oraz 6 z Poddziałania 1.1.2 (Tabela 3).1
Tabela 3 Liczba podpisanych umów w Działaniu 1.1 w podziale na poddziałania.

1

Stan na dzień 13.07.2017 r.
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Rok zakończenia projektu
01.01.01

01.01.02

2016
Kwartał3
2017
Kwartał1
Kwartał2
Kwartał3
Kwartał4
2018
Kwartał1
Kwartał2
Kwartał3
Kwartał4
2019
2020
2021
2022
2023
2017
Kwartał1
Kwartał3
Kwartał4
2018
Kwartał1
Kwartał2
Kwartał3
Kwartał4
2019
2020
2021
Suma końcowa

Liczba
projektów
1
1
6
13
34
17
33
36
62
108
48
14
7
2
1
2
3
3
3
2
16
19
8
3
442

Niniejsza ewaluacja umożliwi weryfikację, czy działania i zakres wsparcia zmierzają we właściwym kierunku
i przybliżają osiągnięcie celu Programu oraz sprawdzenie, jakie są spodziewane rezultaty prowadzonych
projektów. Ponadto zakładana w badaniu identyfikacja dobrych praktyk w zarządzaniu projektem będzie
pomocną wskazówką dla beneficjentów i wnioskodawców w zakresie tego, jak poprawić skuteczność
i efektywność prowadzonych działań.
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PRZEDMIOT BADANIA
Przedmiotem badania będą projekty dofinansowane w ramach Działania 1.1 POIR, których zaawansowanie
realizacji umożliwi wyciągnięcie rzetelnych wniosków nt. ich spodziewanych rezultatów.
Wykonawca podda analizie wszystkie dofinansowane projekty, których okres zakończenia upływa przed
końcem II kwartału 2018 r. tj. min. 105 projektów z Poddziałania 1.1.1 oraz min. 12 projektów z Poddziałania
1.1.22.
Badanie obejmie projekty z obszaru całego kraju: miasta lokalizacji wykonawców projektów, w których mogą
być realizowane studia przypadków przedstawia tabela w zał.

CELE MODUŁU
1. Ocena w jakim stopniu efekty udzielonego wsparcia przyczyniają się do osiągnięcia celów PO IR
zakładanych dla I osi Programu
2. Identyfikacja działań, które można określić mianem dobrych praktyk w celu usprawnienia realizacji
projektów

KRYTERIA BADANIA
W badaniu zostaną uwzględnione następujące kryteria ewaluacyjne:
1. Skuteczność - rozumiana jako możliwość osiągnięcia celów projektów, a dzięki nim osiągnięcia celów
POIR
2. Efektywność – rozumiana jako porównanie materialnych bądź niematerialnych korzyści
potencjalnych bądź uzyskanych dzięki wdrożeniom efektów realizacji projektów w stosunku do
poczynionych nakładów
3. Innowacyjność - rozumiana jako określenie stopnia innowacyjności planowanych produktów
i rezultatów prac badawczych w skali krajowej, europejskiej lub światowej
4. Użyteczność – rozumiana jako możliwość wdrożenia wyników projektów do praktyki gospodarczej
oraz dopasowanie wsparcia do potrzeb grup docelowej

PYTANIA EWALUACYJNE
Ewaluacja powinna dostarczyć wyczerpujących i znajdujących potwierdzenie w materiale badawczym
odpowiedzi na wszystkie poniżej wskazane pytania badawcze. Pytania badawcze dotyczą dwóch głównych
obszarów problemowych:

2

Stan na dzień 13.07.2017 r.
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I skuteczności wsparcia:
1. Jakie są pierwsze efekty wsparcia?
2. Jaka jest potencjalna trwałość wsparcia? Co można zrobić aby ją wzmocnić/poprawić?
3. Na ile osiągnięte korzyści mają potencjał do przewyższenia nakładów poniesionych na realizację
projektów?
4. Jakie są prognozy dot. wdrożeń i efektywności ekonomicznej dofinansowanych projektów?
5. Jaką skalę nowości reprezentują planowane wyniki projektów? Które z nich są najbardziej
innowacyjne i jaki jest to poziom nowości (krajowy, europejski, światowy) oraz charakter innowacji
(drobna, przyrostowa, radykalna)?
6. Jakie są ryzyka nie osiągnięcia celów projektów? Jakie są rekomendowane środki zapobiegawcze?
7. Na ile wsparcie przyczynia się do realizacji celów PO IR?
8. Jaka jest skala wystąpienia efektu deadweight?
II identyfikacji dobrych praktyk
1. Jaki jest szczegółowy zakres oraz charakterystyka dobrych praktyk i w jakich obszarach można je
odnotować? Jakich obszarów dotyczą dobre praktyki (np. organizacyjnych, merytorycznych, w
zakresie zarządzania, zabezpieczenia własności intelektualnej, określania ryzyk i kamieni milowych,
analiz rynku i efektywnej komercjalizacji wyników prac badawczych, potencjału rozwojowego firmy
dzięki wdrażanemu projektowi B+R, nowości rezultatów projektu, oddziaływanie projektu,
wykorzystania pierwszych efektów)?
2. Jakie dobre praktyki można zidentyfikować aby ułatwić realizację projektu beneficjentom?
3. Jakie występują trudności/problemy/zmaterializowane ryzyka na obecnym etapie wdrażania
projektów? W jaki sposób Beneficjenci radzą sobie z ich rozwiązywaniem? Jakie są rekomendowane
środki zaradcze?
4. Jakie można odnotować mocne i słabe strony realizowanych projektów? Jakie można podjąć środki
zaradcze w ramach ukazanych słabości? Jakie są cechy beneficjentów, które mają znaczenie dla
sukcesu projektu?
5. Jakie wnioski o charakterze ogólnym płyną z analizy projektów? Jakie rozwiązania z wybranych
projektów charakteryzujących się dobrymi praktykami można przenieść i zastosować do innych
projektów tak aby usprawnić ich realizację?
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METODOLOGIA
Wykonawca powinien zaproponować adekwatną do celów i zakresu ewaluacji metodologię badania: zestaw
metod i technik gromadzenia oraz analizy i oceny danych, które wykorzysta do realizacji badania, wraz z
uzasadnieniem dla zaproponowanych metod oraz technik gromadzenia, analizy i oceny danych, które
zamierza wykorzystać. Wykonawca może zaproponować dodatkowe (inne niż wskazane przez
Zamawiającego) metody i techniki badawcze adekwatne z punktu widzenia celów badania.
Oczekuje się, że Wykonawca podda analizie zarówno dane istniejące wcześniej, jak i dane uzyskane w trakcie
przeprowadzania badania ewaluacyjnego. Ze względu na złożoność badania konieczne jest połączenie w
analizie różnorodnych rodzajów danych i metod badawczych (zastosowanie triangulacji metodologicznej).
Oczekuje się, że Wykonawca wykorzysta co najmniej następujące techniki badawcze:
1. desk research dot. min. dokumentacji realizowanych projektów (wnioski o dofinansowanie, wnioski
o płatność, dokumentację projektów), procedur obowiązujących w NCBR, oferty programowej
NCBR,.
Wynikiem desk research mają być:
a) klasyfikacja dofinansowanych projektów wg tematów badawczych oraz typu rezultatów
projektów.
b) wstępne prognozy dot. wdrożeń i efektywności ekonomicznej dofinansowanych projektów
c) ostateczne kryteria wyboru projektów do case study dobrych praktyk
2. indywidualne wywiady pogłębione (IDI) lub diady (min. 25)– z przedstawicielami NCBR (5 IDI) i
przedstawicielami beneficjentów (20 IDI); dobór respondentów powinien uwzględniać wielkość
firmy.
3. case study- min. 15 celowo dobranych projektów dofinansowanych przez NCBR,
w ramach których zostanie zbadana m.in.: innowacyjność/nowatorskość projektu, potencjał
wdrożeniowy i efektywność dofinansowania, przyjęta ścieżka wdrożenia/komercjalizacji wraz z
określeniem czynników wpływających na sukces projektu. W ramach studium przypadku zostanie
przeprowadzone min.:
a. analiza dokumentacji
milowych/końcowe),

projektowej

(min.

wniosek,

umowa,

raporty

z

kamieni

b. min. 1 IDI z przedstawicielem beneficjenta (IDI w ramach wywiadów, o których mowa w pkt
2)
Wynikiem studiów przypadków oprócz ich opisu i przedstawienia ma być analiza i identyfikacja czynników
wpływających na możliwości osiągnięcia sukcesu.
4. Analiza SWOT wsparcia oferowanego w ramach Działania 1.1.
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE RAPORTOWANIA I PREZENTACJI WYNIKÓW
Wykonawca w ramach zrealizowanego badania sporządzi: 1 projekt raportu metodologicznego oraz jego
prezentację, 1 raport metodologiczny, 1 prezentację wstępnych wyników badania, 1 projekt raportu
końcowego, 1 raport końcowy z badania wraz ze streszczeniem i tabelą rekomendacji, broszurę z dobrymi
praktykami (500 szt.) oraz 2 prezentacje wyników końcowych badania.
Raport metodologiczny
Projekt raportu metodologicznego zostanie zaprezentowany Zamawiającemu w czasie spotkania
(prezentacja ppt) oraz przekazany w wersji elektronicznej w formacie .doc i .pdf (pocztą elektroniczną lub na
płycie CD/DVD). Prezentacja projektu raportu nie powinna trwać dłużej niż 45 minut. Projekt raportu
metodologicznego będzie doszczegółowieniem oferty oraz będzie zawierał co najmniej:
a. plan analizy danych zastanych oraz wykazanie przydatności jej rezultatów dla celów badania,
b. scenariusze wywiadów pogłębionych z przedstawicielami NCBR,
c. plan dotarcia do respondentów, realizacji wywiadów IDI oraz pozyskania informacji wymaganych do
realizacji studiów przypadku,
d. istotne ryzyka związane z realizacją badania.
Raport powinien być opracowany w języku polskim, liczyć max. 60 stron (bez aneksów i załączników) oraz
zostać sporządzony w formacie A4
Raport metodologiczny zostanie przekazany w wersji elektronicznej oraz powinien zawierać:
1. wstępne wyniki analizy desk research dot. klasyfikacji dofinansowanych projektów wg tematów
badawczych oraz typu rezultatów projektów, wstępne prognozy dot. wdrożeń i efektywności
ekonomicznej dofinansowanych projektów, ostateczne kryteria wyboru projektów do case study
dobrych praktyk.
2. szczegółowy opis metodologii (w tym m.in. zakres i rodzaj planowanych analiz, szczegółowy dobór
respondentów oraz propozycję kandydatur ekspertów planowanych do zaangażowania podczas
panelu ekspertów)
3. listę projektów wybranych do case study oraz szczegółowy zakres studium przypadku
4. opis głównych ryzyk (specyficznych dla niniejszego badania) wraz z metodami ich przezwyciężania
5. sposób prezentacji wyników
6. szczegółowy tygodniowy harmonogram
7. zakres odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu w stosunku do proponowanego planu
pracy wraz z uzasadnieniem tego podziału
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8. finalne wersje narzędzi analitycznych i badawczych (scenariusze wywiadów, strukturę raportu dla
studiów przypadku).
Prezentacja wstępnych wyników badania
Wstępne wyniki badania zostaną przedstawione przez Wykonawcę na spotkaniu z Zamawiającym. Wyniki
zostaną przedstawione w formie prezentacji, zawierającej podsumowanie przeprowadzonych prac
analitycznych oraz główne wnioski i rekomendacje z nich płynące.
Raport końcowy
Projekt raportu końcowego zostanie przekazany Zamawiającemu w wersji elektronicznej. Raport końcowy
zostanie dostarczony Zamawiającemu zarówno w wersji elektronicznej w formacie doc i pdf, jak i w wersji
papierowej (1 egzemplarz, druk dwustronny). Przekazana wersja elektroniczna raportu końcowego powinna
być gotowa do druku i nie wymagać dodatkowych poprawek. Wraz z raportem powinna zostać przekazana
infografika w wersji elektronicznej w wysokiej rozdzielczości, podsumowująca wyniki badań.
Raport końcowy powinien być opracowany w języku polskim, liczyć max. 100 stron (bez aneksów
i załączników) oraz zostać sporządzony w formacie A4 i mieć następującą strukturę:
1. streszczenie w formie executive summary (zawierając najważniejsze wyniki analizy, wypunktowanie
wniosków wraz z rekomendacjami) liczące nie więcej niż 8 stron A4; sporządzone w języku polskim
i angielskim;
2. spis treści;
3. wprowadzenie (opis przedmiotu, głównych założeń i celów badania analizy);
4. opis wyników ewaluacji i ich interpretację (rozdziały powinny zawierać podsumowania i wnioski
cząstkowe);
5. wnioski oraz rekomendacje;
6. aneksy, w tym:
c. opis zastosowanej metodologii (opis koncepcji badania ewaluacyjnego oraz wykorzystanych
metod i technik gromadzenia danych oraz analizy i oceny, podsumowanie realizacji badań
terenowych);
d. zestawienia danych oraz narzędzia badawcze/analityczne (zestawienia danych, transkrypcje
z badań jakościowych, załączniki z formularzami użytych narzędzi, wykorzystane źródła);
Wykonawca powinien dołożyć starań, aby zaproponowane rekomendacje były adekwatne, użyteczne i realne
do wdrożenia, a także wynikały z uzyskanych wniosków. Rekomendacje nie powinny przedstawiać propozycji
działań, które zostały już podjęte w obszarze objętym badaniem ewaluacyjnym. Rekomendacje powinny
zostać przedstawione w formie pozwalającej na bezpośrednie operacyjne zastosowanie, tzn. w formie
propozycji konkretnych zapisów w zakresie sposobu wdrożenia rekomendacji. Należy także dokonać ich
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priorytetyzacji. Liczba kluczowych rekomendacji zaproponowanych do wdrożenia nie powinna przekroczyć
10. Prezentacja rekomendacji powinna być sporządzona według poniżej wskazanego wzoru Tabeli
rekomendacji oraz wypełniona w oparciu o „Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 20142020”.

Tabela 2. Wzór tabeli rekomendacji.
Nr

treść wniosku (z nr
strony)

treść
rekomendacji

adresat
rekomendacji

sposób
wdrożenia

termin
(kwartał)

wdrożenia

klasa
rekomendacji

obszar
tematyczny

Broszura dotycząca zidentyfikowanych dobrych praktyk
Broszura powinna być katalogiem ukazującym zidentyfikowane w ramach badania dobre praktyki dla
przyszłych i obecnych Beneficjentów. Opracowanie powinno zawierać opis konkretnych przykładów
możliwych do wykorzystania powszechnie w ramach projektów. Podręcznik powinien zawierać opisy
projektów z case study (raporty z case study).
Katalog dobrych praktyk powinien być opracowany w języku polskim, liczyć max. 30 stron, posiadać format
A5 otwierany w poziomie, być wzbogacony zdjęciami i infografiką oraz co najmniej następującą strukturę:
1.Wprowadzenie,
2. Spis treści,
3. Ogólny opis wsparcia oferowanego w ramach Poddziałań 1.1.1 i 1.1.2 PO IR,
4. Zidentyfikowane dobre praktyki – opisy przypadków uporządkowane wg rodzaju dobrych praktyk np.
zarządzania, zabezpieczenia własności intelektualnej, określaniu ryzyk i kamieni milowych, analiz rynku i
efektywnej komercjalizacji wyników prac badawczych, potencjału rozwojowego firm dzięki wdrażanym
projektom b+r oraz nowości rezultatów projektu etc.
5. Rozdział podsumowujący – co warto zastosować w innych projektach.
Finalna wersja katalogu zostanie przekazana w formie pdf wraz z ostateczną wersją raportu końcowego; musi
być to wersja po korekcie i składzie i być gotowa do druku. Po jej zaakceptowaniu Wykonawca dostarczy
katalog w nakładzie 500 szt.
Raportowanie
Wykonawca będzie zobowiązany do:
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przekazywania cotygodniowego sprawozdania z realizacji prac analitycznych i badawczych (drogą
mailową) – wzór sprawozdania zostanie przekazany przez Zamawiającego, pierwsze sprawozdanie
powinno zostać przesłane wraz z raportem metodologicznym



odpowiedzi na pytania Zamawiającego dotyczące udzielenia pełnej informacji o stanie realizacji
badania.

Prezentacja wyników
Wykonawca przedstawi wstępny raport metodologiczny, wstępne wyniki badań oraz raport końcowy
w formie prezentacji multimedialnej, na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z
Zamawiającym. Drugą prezentację Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić na konferencji dot.
innowacji społecznych (jeśli konferencja zostanie zorganizowana), w miejscu i terminie ustalonym wspólnie
z Zamawiającym. Prezentacje zostaną przygotowane na szablonie dostarczonym przez Zamawiającego.

HARMONOGRAM
Realizacja badania będzie przebiegać zgodnie z poniższymi ramami czasowymi:
1. w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca spotka się z Zamawiającym w celu
omówienia zakresu badania i przekazania wskazówek związanych z jego realizacją
2. w terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu
projekt raportu metodologicznego obejmujący min. plan analizy danych zastanych oraz wykazanie
przydatności jej rezultatów dla celów badania, scenariusze wywiadów pogłębionych z
przedstawicielami NCBR, plan dotarcia do respondentów, realizacji wywiadów IDI oraz pozyskania
informacji wymaganych do realizacji studiów przypadku, istotne ryzyka związane z realizacją badania,
czyli materiały niezbędne do zaprojektowania pełnego, prawidłowego i rzeczowego raportu
metodologicznego. Projekt raportu zostanie przekazany w formie w elektronicznej doc i pdf oraz
prezentacji ppt.;
3. w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi
do projektu raportu metodologicznego oraz przekazanych narzędzi;
4. w terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy Wykonawca zrealizuje IDI z przedstawicielem NCBR
koordynującym Program oraz przekaże Zamawiającemu raport metodologiczny
5. w terminie do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy Zamawiający zaakceptuje raport lub przekaże
Wykonawcy kolejne uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca uwzględni je w terminie 5 dni
roboczych. W przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, może on odrzucić raport w całości
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lub przyjąć go z zastrzeżeniami zmniejszając proporcjonalnie wysokość wynagrodzenia dla
Wykonawcy. Wykonawca ma prawo dwukrotnie dokonać poprawek w raporcie metodologicznym.
6. w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca zakończy realizację badań
terenowych
7. w terminie do 14 tygodni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca zakończy proces analizy danych i
przedstawi projekt broszury dobrych praktyk
8. w terminie do 15 tygodni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wstępne
wyniki badania w formie prezentacji, a Zamawiający prześle uwagi do projektu broszury dobrych
praktyk
9. w terminie do 16 tygodni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt
raportu końcowego z badania w formie elektronicznej. Wraz z raportem powinna zostać przekazana
poprawiona broszura dobrych praktyk;
10. w terminie do 7 dni od otrzymania projektu raportu końcowego i broszury, ale nie później niż 17
tygodni od dnia podpisania umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi w formie
elektronicznej lub na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego;
11. w terminie do 7 dni od otrzymania uwag do projektu raportu końcowego i broszury, ale nie później
niż 18 tygodni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport końcowy i
broszurę uwzględniające uwagi.
12. w terminie do 7 dni od dnia przekazania raportu końcowego i broszury, ale nie później niż 19 tygodni
od dnia podpisania umowy, Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia lub przekaże
Wykonawcy kolejne uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca uwzględni je w terminie 5 dni
roboczych. W przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, może on odrzucić raport w całości
lub przyjąć go z zastrzeżeniami zmniejszając proporcjonalnie wysokość wynagrodzenia dla
Wykonawcy. Wykonawca ma prawo dwukrotnie dokonać poprawek w raporcie końcowym.
13. Przekazanie wydrukowanych 500 szt. broszury nastąpi w terminie do 2 tygodni od zaakceptowania
jej ostatecznej wersji.
Dodatkowo Wykonawca przedstawi raport końcowy w formie prezentacji multimedialnej oraz infografikę,
na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego Warszawie w terminie ustalonym z Zamawiającym, nie później niż
2 miesiące od przekazania ostatecznej wersji raportu końcowego oraz na konferencji (w terminie ustalonym
z Zamawiającym).

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY
Od Wykonawcy oczekuje się pełnej współpracy z Zamawiającym w zakresie:


uzgadniania kwestii związanych z metodologią, w tym konsultowania narzędzi badawczych
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utrzymywania stałego kontaktu: wyznaczenie osoby/osób do kontaktów roboczych, spotkania
robocze w siedzibie Zamawiającego (min. przed opracowaniem projektu raportu metodologicznego,
przed opracowaniem projektu raportu końcowego oraz po opracowaniu projektu raportu
końcowego), telefoniczne, e-mail, oficjalna korespondencja



przekazywania na każde życzenie Zamawiającego pełnej informacji o stanie realizacji badania;



uwzględniania dokumentów źródłowych, materiałów i dokumentacji badanych podmiotów, aktów
prawnych, dostępnych statystyk publicznych oraz wyników badań własnych Wykonawcy,



udokumentowania materiału badawczego pozyskanego w trakcie zbierania danych pierwotnych
(zapisy przeprowadzonych wywiadów (audio i transkrypcje), listy respondentów)



wykonania badania zgodnie ze standardami ewaluacji, w tym z udziałem odpowiednich ekspertów
oraz wskazanych w ofercie członków zespołu ewaluacyjnego



dochowanie poufności otrzymanych informacji oraz zapewnienia anonimowości respondentom.



Zapewnienie udziału Zamawiającemu w każdym etapie badania.

ŹRÓDŁA WIEDZY I DOSTĘPNOŚĆ DANYCH
1. Dokumenty programowe poir.gov.pl
2. Dane będące w posiadaniu Zamawiającego, dostępne po podpisaniu umowy:
a. Informacje kontaktowe do wnioskodawców: Imię, nazwisko, telefon do osoby kontaktowej w
formie bazy xls
b. Pliki wniosków, umów, raportów z kamieni milowych/informacji końcowych (wg dostępności)
c. Dane kontaktowe ekspertów oceniających wnioski
d. Procedury i wewnętrzne wytyczne dot. realizacji Programu
e. Sprawozdania roczne z realizacji Programu.

Strona 62 z 86

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

LISTA PROJEKTÓW DO EWALUACJI
Woj./miasto

Liczba beneficjentów

DOLNOŚLĄSKIE

9

Bolesławiec

1

Głogów

1

Legnica

1

Świebodzice

1

Wrocław

5

KUJAWSKO-POMORSKIE

7

Augustowo

1

Bydgoszcz

2

Solec Kujawski

2

Toruń

1

Włocławek

1

LUBELSKIE

2

Kraśnik

1

Lublin

1

LUBUSKIE

4

Gorzów Wielkopolski

1

Marianki

1

Zielona Góra

2

ŁÓDZKIE

3

Bełchatów

1

Łódź

2

MAŁOPOLSKIE

18
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Kraków

12

Libertów

1

Libiąż

1

Nowy Sącz

2

Skawina

1

Trzebinia

1

MAZOWIECKIE

30

Kiełpin Poduchowny

1

Konstancin-Jeziorna

1

Łomianki

2

Nadma

1

Nowy Dwór Mazowiecki

1

Opacz-Kolonia

1

Ożarów Mazowiecki

1

Piaseczno

1

Radom

1

Stanisławów Pierwszy

1

Stara Iwiczna

1

Sulejówek

1

Ujrzanów

1

Warszawa

15

Żelków-Kolonia

1

OPOLSKIE

2

Opole

1

Zdziechowice

1

Strona 64 z 86

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

PODKARPACKIE

9

Dębica

1

Jasło

1

Palikówka

1

Rzeszów

4

Stalowa Wola

1

Zaczernie

1

POMORSKIE

7

Gdańsk

3

Gdynia

2

Kowale

1

Strzebielino

1

ŚLĄSKIE

16

Bytom

2

Czeladź

2

Częstochowa

1

Gliwice

3

Jaworzno

1

Katowice

1

Łaziska Górne

1

Mazańcowice

1

Racibórz

1

Rogów

1

Wodzisław Śląski

1

Zabrze

1
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WARMIŃSKO-MAZURSKIE

3

Działdowo

1

Młynary

1

Reszel

1

WIELKOPOLSKIE

7

Jasin

1

Kościan

1

Murowana Goślina

1

Orzechowo

1

Pobiedziska

1

Poznań

2

Suma końcowa

117

.
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Załącznik nr 2
__________________________
pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

...............................................................................................................................................................................
PEŁNA NAZWA WYKONAWCY/WYKONAWCÓW
...............................................................................................................................................................................
ADRES Z KODEM POCZTOWYM
………….………………………………………………………………………………………………………
NR FAKSU

E-MAIL

..........................................

..........................................

NIP

REGON

...........................................................................................................................................................................
IMIONA I NAZWISKA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU WYKONAWCY
Oferta na realizację badania pn. Ocena skuteczności wdrażania PO IR przez NCBR, sprawności
obsługi projektów oraz identyfikacji dobrych praktyk w działaniu 1.1 POIR

Nawiązując do otrzymanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ,
do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację badania pn. Ocena
skuteczności wdrażania PO IR przez NCBR, sprawności obsługi projektów oraz identyfikacji dobrych
praktyk w działaniu 1.1 POIR oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie
ujętym w SIWZ, za cenę:
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Cena oferty netto ……………… w tym:
MODUŁ

Element

Cena jednostkowa netto

1.

2.

3.

I

1. Przygotowanie raportu metodologicznego i realizacja IDI z NCBR
2. Realizacja badań terenowych, przygotowanie raportu końcowego
i prezentacji

II

1. Przygotowanie raportu metodologicznego i realizacja IDI z NCBR
2. Realizacja badań terenowych, przygotowanie raportu końcowego
i prezentacji

III

1. Przygotowanie raportu metodologicznego i realizacja IDI z NCBR
2. Realizacja badań terenowych, przygotowanie raportu końcowego
i prezentacji
3. Przygotowanie i wydrukowanie 500 szt. Broszury dot. dobrych
praktyk
Razem (suma kolumny 3)
cena netto Modułu I ………..
cena netto Modułu II ………..
cena netto Modułu III ………..
Wartość (łączna) podatku VAT ………………..
Przy zastosowaniu stawki ……% VAT
Cena oferty brutto ………..………………………………………………………………... słownie
złotych brutto:..................................................................................................................................
Oświadczamy, że cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z
realizacją zamówienia (w tym m.in. ewentualne opusty i rabaty).

Oświadczamy, że:
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do
niej zastrzeżeń ani do załączników będących integralną częścią SIWZ oraz, że uzyskaliśmy wszelkie
informacje niezbędne do przygotowania oferty i podjęcia decyzji o jej złożeniu.
2. Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i w załącznikach będących integralną częścią SIWZ.
3. Złożona przez nas oferta jest zgodna z treścią SIWZ i załącznikami będącymi integralną częścią SIWZ.
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4. Akceptujemy Wzór umowy, w tym warunki płatności oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia
podany przez Zamawiającego.
5. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się w terminie i miejscu wyznaczonym przez
Zamawiającego, do zawarcia umowy wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.
6. Oświadczam(-y), że wadium w kwocie:
10 000 zł, zostało wniesione formie3 .....................................
7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
8. Oświadczam(-y),

iż

realizację

przedmiotu

zamówienia

w

zakresie4

…………………………………………………………………….
powierzę(-my) podwykonawcy(-om), ……………………………(nazwa podwykonawcy),po zawarciu
stosownej umowy.
9. Oświadczam, że jestem małym/średnim przedsiębiorcą: TAK/NIE
10. Informuję, iż dokumenty, o których mowa w pkt 7.6.1. SIWZ są dostępne w formie elektronicznej
w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod adresem internetowym (jeżeli dotyczy):
…………………………………………………………………………………………...
(podać rodzaj dokumentu oraz adres strony internetowej)
11. Oferta została złożona na … stronach, ponumerowanych od nr … do nr …
12. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są następujące dokumenty:
a. ..........................................................
b. ..........................................................
c. .........................................................
d. ………………………………………..

Należy wpisać formę w jakiej wniesione zostało wadium. Dla wadium wnoszonego w formie pieniężnej zaleca się
wpisanie nazwy banku oraz numeru konta, w celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania zwrotu wadium w
przypadkach przewidzianych ustawą
4
Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część prac podwykonawcy(-om) powinien wpisać powierzony zakres prac. W
przypadku braku miejsca sporządzić stosowną informację w postaci załącznika do składanej oferty. Jeżeli Wykonawca
nie zamierza powierzyć części prac podwykonawcy(-om) punktu tego może nie wypełniać lub wpisać nie dotyczy lub
skreślić.
3
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…………………………………
.......................................................................
miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imienne

* Niepotrzebne skreślić

Strona 70 z 86

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Załącznik nr 3

Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
OŚWIADCZENIE 5
Niniejszym oświadczam(-my), iż
1. spełniam(-my) warunki udziału w postępowaniu na realizację badania pn. Ocena skuteczności
wdrażania PO IR przez NCBR, sprawności obsługi projektów oraz identyfikacji dobrych
praktyk w działaniu 1.1 POIR dotyczące posiadania zdolności technicznej oraz zawodowej
określonej w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „uPzp”, wskazane w pkt 5.2. SIWZ;
2. nie podlegam(-my) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
realizację badania pn. Ocena skuteczności wdrażania PO IR przez NCBR, sprawności obsługi
projektów oraz identyfikacji dobrych praktyk w działaniu 1.1 POIR na podstawie art. 24 ust. 1
i 5 pkt 1 uPzp;
lub6

5

Pouczenie o odpowiedzialności karnej

Art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.):
„Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną
działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi –
kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank
zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel
gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony,
poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności
o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
6
Niepotrzebne skreślić

Strona 71 z 86

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
……………………… uPzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1
pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp)

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na

podstawie art. 24 ust. 8 uPzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………..…….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
3. Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………..
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

....................................................................................
data, podpis i pieczęć imienna, jeśli Wykonawca lub osoba(-y)
uprawniona(-e) do występowania w imieniu Wykonawcy się nią
posługuje lub w przypadku jej braku czytelny podpis Wykonawcy lub
osoby (osób) uprawnionej(-ych) do występowania w imieniu
Wykonawcy

Strona 72 z 86

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Załącznik nr 4
…………………………………….
Pieczęć firmowa Wykonawcy
WYKAZ NALEŻYCIE WYKONANYCH USŁUG
(UWAGA: ZAŁĄCZNIK NALEŻY ZŁOŻYĆ NA WEZWANIE, O KTÓRYM MOWA W PKT. 7.6 SIWZ)
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w
pkt 5.2.1. SIWZ, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie.
Wymaganie Zamawiającego - należyte wykonanie co najmniej trzech usług polegających na
wykonaniu badania ewaluacyjnego/ekspertyzy przedsięwzięć/programów związanych z działalnością
badawczo- rozwojową finansowanych ze środków publicznych, każde o wartości co najmniej 120 tys.
złotych 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 ewaluacji przyjęty w
tych badaniach, była adekwatny do wymagań Zamawiającego
Lp.
1.

Wykonana usługa
Nazwa i zakres (krótki opis m.in. cele,
metody badawcze)

…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
tj..

Data wykonania

od …..…./…...............

(należy podać datę rozpoczęcia

do …..…./…...............

i zakończenia wskazanej usługi)

Wartość projektu

( miesiąc / rok)

…………………………………………………..
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…………….………………………….………………

Odbiorca (podmiot, który zlecał

…………….………………………….…………….

wykonanie usługi)

(nazwa i adres)

Dokument potwierdzający należyte
wykonanie wyżej wymienionej usługi
2.

Nr strony oferty - …………………..……………

Nazwa i zakres (krótki opis m.in. cele,

…………………………………………………………..

metody badawcze)

…………………………………………………………..
tj..

Data wykonania

od …..…./…...............

(należy podać datę rozpoczęcia

do …..…./…...............

i zakończenia wskazanej usługi)

(miesiąc / rok)

Wartość projektu

…………………………………………………..
…………….………………………….………………

Odbiorca (podmiot, który zlecał

…………….………………………….…………….

wykonanie usługi)

(nazwa i adres)

Dokument potwierdzający należyte
wykonanie wyżej wymienionej usługi
3.

Nr strony oferty - …………………..……………

Nazwa i zakres (krótki opis m.in. cele,

…………………………………………………………..

metody badawcze)

…………………………………………………………..
tj..

Data wykonania

od …..…./…...............

(należy podać datę rozpoczęcia

do …..…./…...............

i zakończenia wskazanej usługi)

Wartość projektu

(miesiąc / rok)

…………………………………………………..
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…………….………………………….………………

Odbiorca (podmiot, który zlecał

…………….………………………….…………….

wykonanie usługi)

(nazwa i adres)

Dokument potwierdzający należyte
wykonanie wyżej wymienionej usługi

Nr strony oferty - …………………..……………

Do powyższego wykazu załączam dowody potwierdzające, że wskazane w nim usługi, o których mowa w pkt
5.2.1. SIWZ, zostały wykonane należycie.
…………………………………

………………………………………………

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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Załącznik nr 5
…………………………………….
Pieczęć firmowa Wykonawcy
Składający ofertę:
Pełna nazwa Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum
……………………..………………..…………………………………………………………
Adres …………………………………………………………….……………………………
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47A
00-659 Warszawa
Dotyczy: zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest realizacja badania pn. Ocena skuteczności
wdrażania PO IR przez NCBR, sprawności obsługi projektów oraz identyfikacji dobrych
praktyk w działaniu 1.1 POIR.
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
(UWAGA: ZAŁĄCZNIK NALEŻY ZŁOŻYĆ NA WEZWANIE, O KTÓRYM MOWA W PKT. 7.6 SIWZ)

Koordynator badania
1. Posiada minimum 5-letnie doświadczenie w realizacji ewaluacji.
2. Pełnił funkcję koordynatora lub kierownika w co najmniej trzech badaniach programów lub projektów
dotyczących problematyki działalności badawczo- rozwojowej, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, o wartości minimum 120 tys. zł każda, a także posiada wiedzę praktyczną i
teoretyczną w zakresie metodologii badań i analiz.
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Wykształcenie: ………………………………………………………………………………
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Posiada 5cio letnie doświadczenie w realizacji ewaluacji: tak/nie (niepotrzebne skreślić)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz badań ewaluacyjnych:

Nazwa badania

Termin realizacji
Krótki opis (m.in. cele,
1.

metody badawcze)

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

Wartość
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

Nazwa badania

Termin realizacji
Krótki opis (m.in. cele,
2.

metody badawcze)

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

Wartość
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
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Nazwa badania

Termin realizacji
Krótki opis (m.in. cele,
3.

metody badawcze)

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

Wartość
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

Badacz jakościowy 1
1. Posiada minimum 5-letnie doświadczenie w realizacji ewaluacji.
2. Posiada doświadczenie w realizacji wywiadów z przedsiębiorcami w minimum trzech ewaluacjach, w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, o wartości minimum 120 tys. zł każda, o
tematyce związanej z działalnością badawczo- rozwojową.
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykształcenie: ………………………………………………………………………………
Posiada 5cio letnie doświadczenie w realizacji ewaluacji: TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)
Wykaz badań

Nazwa badania

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………

1.
Termin realizacji

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
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Krótki opis (m.in. cele,
metody badawcze, liczba IDI
z przedsiębiorcami)

………………………………………………………………
liczba przeprowadzonych IDI z przedsiębiorcami i sektor/branża
z jakich pochodzili przedsiębiorcy:
………………………………………….

Wartość
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

Nazwa badania

Termin realizacji
Krótki opis (m.in. cele,
2.

metody badawcze, liczba IDI
z przedsiębiorcami)

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………
liczba przeprowadzonych IDI z przedsiębiorcami i sektor/branża
z jakich pochodzili przedsiębiorcy:
………………………………………….

Wartość
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

Nazwa badania

Termin realizacji
3.
Krótki opis (m.in. cele,
metody badawcze, liczba IDI
z przedsiębiorcami)

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………
liczba przeprowadzonych IDI z przedsiębiorcami i sektor/branża
z jakich pochodzili przedsiębiorcy:
………………………………………….
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Wartość
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

Badacz jakościowy 2
1. Posiada minimum 5-letnie doświadczenie w realizacji ewaluacji.
2. Posiada doświadczenie w realizacji wywiadów z przedsiębiorcami w minimum trzech ewaluacjach, w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, o wartości minimum 120 tys. zł każda, o
tematyce związanej z działalnością badawczo- rozwojową.
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykształcenie: ………………………………………………………………………………
Posiada 5cio letnie doświadczenie w realizacji ewaluacji: tak/nie (niepotrzebne skreślić)
Wykaz badań

Nazwa badania

Termin realizacji
1.
Krótki opis (m.in. cele,
metody badawcze, liczba IDI
z przedsiębiorcami)

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………
liczba przeprowadzonych IDI z przedsiębiorcami i sektor/branża
z jakich pochodzili przedsiębiorcy:
………………………………………….

Wartość
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

Nazwa badania

Termin realizacji
Krótki opis (m.in. cele,
2.

metody badawcze, liczba IDI
z przedsiębiorcami)

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………
liczba przeprowadzonych IDI z przedsiębiorcami i sektor/branża
z jakich pochodzili przedsiębiorcy:
………………………………………….

Wartość
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

Nazwa badania

Termin realizacji

3.

Krótki opis (m.in. cele,
metody badawcze, liczba IDI
z przedsiębiorcami)

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………
liczba przeprowadzonych IDI z przedsiębiorcami i sektor/branża
z jakich pochodzili przedsiębiorcy:
………………………………………….

Wartość
Zamawiający

…………………………………………………….
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Zakres obowiązków

Badacz ilościowy
1. Posiada minimum 5-letnie doświadczenie w realizacji ewaluacji.
Był odpowiedzialny za realizację badań ilościowych wśród przedsiębiorców i/lub jednostek

2.

naukowych w co najmniej trzech badaniach, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, o minimalnej wartości 120 tys. zł każda, o tematyce związanej z działalnością badawczorozwojową.
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykształcenie: ………………………………………………………………………………
Posiada 5cio letnie doświadczenie w realizacji ewaluacji: tak/nie (niepotrzebne skreślić)
Wykaz badań

Nazwa badania

Termin realizacji
1.

Krótki opis (m.in. cele,

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

metody badawcze, opis

Rodzaj metody badania ilościowego oraz opis próby badania

badania ilościowego)

(wielkość, typ respondentów):………………………………

Wartość
Zamawiający

…………………………………………………….
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Zakres obowiązków

Nazwa badania

Termin realizacji

2.

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

Krótki opis (m.in. cele,

………………………………………………………………

metody badawcze, opis

Rodzaj metody badania ilościowego oraz opis próby badania

badania ilościowego)

(wielkość, typ respondentów):………………………………

Wartość
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

Nazwa badania

Termin realizacji

3.

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

Krótki opis (m.in. cele,

………………………………………………………………

metody badawcze, opis

Rodzaj metody badania ilościowego oraz opis próby badania

badania ilościowego)

(wielkość, typ respondentów):………………………………

Wartość
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
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Ekspert
Posiadający doświadczenie z zakresu uczestnictwa w co najmniej 2 projektach na rzecz wsparcia sektora
badawczo - rozwojowego oraz posiadającym wiedzę popartą praktyką w zakresie aktualnych kierunków
rozwoju przedsiębiorstw dot. działalności badawczo-rozwojowego oraz transferu technologii do
gospodarki.
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykształcenie: ………………………………………………………………………………

Wykaz projektów

Nazwa projektu

Termin realizacji
1.

Krótki opis (m.in. cele,
metody, rezultaty projektu)
Zamawiający

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

…………………………………………………….

Zakres obowiązków i rola

Nazwa projektu

2.

Termin realizacji
Krótki opis (m.in. cele,
metody, rezultaty projektu)

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków i rola

…………………………………

………………………………………………

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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Załącznik Nr 6
Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
OŚWIADCZENIE 7
w zakresie określonym w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.), zwanej dalej „uPzp”

Niniejszym oświadczam(-my), iż 2:
nie należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp
należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp i w załączeniu
przedstawiam dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

....................................................................................
data, podpis, imię i nazwisko lub podpis na pieczęci imiennej

7

Pouczenie o odpowiedzialności karnej

Art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.):
„Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie
ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji,
subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony
cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający
nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego
wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
2
Należy zakreślić odpowiedni kwadrat
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