Warszawa: Organizacja i kompleksowa obsługa dwóch zagranicznych wizyt studyjnoszkoleniowych
Numer ogłoszenia: 230580 - 2015; data zamieszczenia: 04.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju , ul. Nowogrodzka 47a, 00695 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. (+48 22) 39 07 401, faks (+48 22) 20 13 408.


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

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i kompleksowa
obsługa dwóch zagranicznych wizyt studyjno-szkoleniowych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest organizacja i kompleksowa obsługa dwóch wizyt studyjno-szkoleniowych w
jednym z państw członkowskich UE mającym min. 20 letnie doświadczenie we wdrażaniu
funduszy EFS i min. 10 letnie we wdrażaniu funduszy EFRR. Łącznie w dwóch wyjazdach
weźmie udział 20 uczestników. W wizytach weźmie udział 20 osób, podzielonych na dwie
grupy. Liczebność poszczególnych grup będzie wynosić od 8 do 12 osób. Informację o
ostatecznej ilości uczestników w poszczególnych grupach Zamawiający przekaże
Wykonawcy najpóźniej na 14 dni roboczych przed terminami poszczególnych wyjazdów
szkoleniowo-studyjnych. 1.Każdy kraj członkowski UE w ramach polityki prowadzonej na
rzecz badań i innowacyjności jest zobowiązany do należytego zarządzania środkami
pochodzącymi zarówno z funduszy unijnych, jak i budżetu krajowego. Czyni to poprzez
zapewnienie właściwego, skutecznego i efektywnego systemu przyznawania środków i
nadzoru, przeprowadzając m.in. rzetelne kontrole, audyty i dokonując pomiarów
wymaganych wskaźników. 2.Celem wizyt studyjno-szkoleniowych jest zdobycie teoretycznej
i praktycznej wiedzy z zakresu budowy systemu zarządzania, kontroli i audytu projektów
finansowanych lub współfinansowanych ze środków unijnych (EFRR - Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego, EFS - Europejski Fundusz Społeczny) i/lub budżetu krajowego w
jednym z wybranych państw UE.

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.10.00.00-1, 63.51.50.00-2, 79.54.00.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
dniach: 60.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawcy winni wykazać się wiedzą i doświadczeniem w realizacji
zamówienia lub wykazać wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, o którym
mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w postaci należytego wykonania, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania co
najmniej trzech usług o wartości min. 70 000 PLN brutto każda, polegających
na organizacji i kompleksowej obsłudze wizyt studyjno-szkoleniowych poza
granicami RP dla zorganizowanej grupy osób (min. 10 osób) tj. każda z
wykazanych usług obejmowała: co najmniej zorganizowanie transportu,
noclegu, wyżywienia, organizację spotkań z zagranicznymi podmiotami
zaangażowanymi we wdrażanie funduszy europejskich. Każda z usług winna
zostać wykonana w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym
okresie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania wartości usług z
różnych kontraktów w celu uzyskania wartości minimalnej, tj. 70 000 PLN
brutto. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą
oświadczenie wymienione w pkt. 6.1.2. SIWZ oraz dokumenty, o których

mowa w pkt. 6.1.5. SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na
wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp, oprócz oświadczenia wymienionego w pkt. 6.1.2. SIWZ i wykazu
usług, o którym mowa w pkt. 6.1.5. SIWZ, dodatkowo winni oni przedłożyć
także dokumenty określone w pkt. 6.2. SIWZ. Pod pojęciem usługi
wykonywanej Zamawiający rozumie usługi, będące w trakcie realizacji,
których zakończona część (zrealizowana wizyta) spełnia ww. wymagania. W
przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o
wykonanie zamówienia wystarczy, że warunek określony w pkt. 5.2. SIWZ
spełni jeden z nich lub Wykonawcy spełnią go łącznie. Ocena spełnienia ww.
warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:


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

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


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



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

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



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

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


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

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- Oryginał pełnomocnictwa albo kopia uwierzytelniona notarialnie lub poświadczona za
zgodność z oryginałem przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy
(tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym
dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy) - w przypadku podpisywania
oferty przez pełnomocnika. Nie jest dopuszczalne potwierdzanie za zgodność z oryginałem
treści pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika umocowanego tymże pełnomocnictwem,
radcę prawnego i adwokata. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać uprawnienie
pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy. - Formularz ofertowy (wypełniony i
podpisany) - do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ. W
przypadku niekorzystania z ww. druku, oferta musi zawierać wszelkie zobowiązania
Wykonawcy dotyczące realizacji zamówienia (w szczególności odnoszące się do ceny, okresu
realizacji, warunków płatności, akceptacji Wzoru umowy, określenia części zamówienia,
którą Wykonawca powierzy podwykonawcy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:




1 - Cena - 50
2 - Doświadczenie Wykonawcy - 25
3 - Proponowany program wizyty - 25

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w
zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym programie wizyty, o którym mowa w §
2 ust. 5 Umowy, pod warunkiem iż nie mają one wpływu na osiągnięcie celów wizyt
studyjno-szkoleniowych i zostały zaakceptowane przez Zamawiającego
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: http://www.ncbr.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul.
Nowogrodzka 47a; 00-695 Warszawa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 15.09.2015 godzina 09:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego
w kancelarii, pokój nr 204 piętro 2.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Wizyta studyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz ze środków Funduszu
Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko Otwarcie
ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin ich składania tj. 15.09.2015 r.o godz. 10:00 w
siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej nr 237 piętro 2..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

