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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu
„Komercjalizacja wyników prac B+R.
Aspekty teoretyczne, praktyczne i ewaluacja wybranych programów NCBR”.
Nr postępowania 33/17/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

Maja Hernik
przetargi@ncbr.gov.pl

ul. Nowogrodzka 47a; 00-695 Warszawa

fax: +48 22 201 34 08

www.ncbr.gov.pl
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 (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 projektu dotyczącego badania „Komercjalizacja wyników prac
B+R. Aspekty teoretyczne, praktyczne i ewaluacja programów NCBR z zakresu komercjalizacji”1.
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.
3.5 Zamawiający nie przewiduje: aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej, zwrotu koszów udziału
w postępowaniu.
3.6 Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
1

działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna
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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 134 dni 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 ciągu 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 co najmniej trzech usług, w tym:
5.2.1.1. przynajmniej jednego zakończonego projektu2 obejmującego analizy lub badania (z
wyłączeniem badań ewaluacyjnych) dotyczące problematyki B+R+I, przy czym wartość
projektu wynosiła co najmniej 30.000 PLN brutto,
5.2.1.2. przynajmniej dwóch zakończonych projektów3 obejmujących badania ewaluacyjne, dotyczące
ewaluacji instrumentów/programów związanych z oceną wsparcia ze środków publicznych
działań z zakresuB+R+I jednostek naukowych lub przedsiębiorców w Polsce, przy czym
wartość każdego projektu wynosiła co najmniej 50.000 PLN brutto.

2

Projekt jest złożonym działaniem o charakterze jednorazowym, które jest podejmowane dla osiągnięcia z góry

określonych celów. Złożoność wynika z szeregu działań, jakie należy wykonać w określonej kolejności, aby można
było osiągnąć cele. Atrybutami projektu są: zdefiniowanie w czasie, niepowtarzalność (jednorazowość), złożoność i
celowość
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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 przyjęty w tych
badaniach, był adekwatny do wymagań Zamawiającego.
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 projektów, tzn. na wykazanie spełnienia wymogu, o którym mowa w pkt 5.2.1.1.
SIWZ winny być wykazane inne projekty niż na wymóg określony w pkt 5.2.1.2. SIWZ.
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 badawczym składającym się z co najmniej 5 osób,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym co najmniej:

1.

2.

Liczba osób / specjalizacja
jedna osoba pełniąca funkcję
kierownika projektu

przynajmniej jedna osoba
pełniąca funkcję specjalisty
w zakresie prowadzenia
badań ilościowych, w tym

Wymagania minimalne
Posiada doświadczenie w kierowaniu co najmniej trzema projektami o
charakterze badawczym lub ewaluacyjnym, dotyczącym programów
publicznych wsparcia jednostek komercjalizacyjnych lub B+R+I
jednostek naukowych lub przedsiębiorców w Polsce o minimalnej
wartości 50.000 PLN brutto każde. Wszystkie wskazane 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 ocenić czy zakres badań był adekwatny do wymagań
Zamawiającego.
Posiada doświadczenie w realizacji ewaluacji/badań/analiz/ekspertyz w
zakresie badań ilościowych łącznie z ich analizą, przy czym osoba ta
odpowiadała za realizację badań ilościowych łącznie z ich analizą w co
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ich projektowania, realizacji
oraz analizy i interpretacji
uzyskanych wyników

3.

przynajmniej jedna osoba
pełniąca funkcję specjalisty
w zakresie prowadzenia
badań jakościowych

4.

przynajmniej jedna osoba
pełniąca funkcję analityka
problematyki
badań B+R+I

5.

przynajmniej jedna osoba
pełniąca funkcję eksperta
posiadającego wiedzę na
temat praktycznych
aspektów komercjalizacji

najmniej trzech badaniach dotyczących tematyki B+R+I: społecznoekonomicznych lub ewaluacyjnych o minimalnej wartości 50.000 PLN
brutto każde. Wszystkie wskazane 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 ocenić czy zakres
badań był adekwatny do wymagań Zamawiającego.
Posiada doświadczenie w realizacji przynajmniej trzech zakończonych
badań ewaluacyjnych o tematyce B+R+I o minimalnej wartości 50.000
PLN brutto każde. Wszystkie wskazane 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 ocenić czy zakres
badań był adekwatny do wymagań Zamawiającego. Ponadto badacz
jakościowy posiada także doświadczenie polegające na prowadzeniu w
ciągu ostatnich trzech lat co najmniej pięciu paneli ekspertów.
Posiada udokumentowaną wiedzę w zakresie problematyki badań
B+R+I, potwierdzoną uczestnictwem w co najmniej dwóch
zakończonych projektach z zakresu problematyki B+R+I (w tym także
odnoszących się do doświadczeń zagranicznych w tym zakresie), o
minimalnej wartości 50.000 PLN brutto każde, gdzie wyniki projektu są
udokumentowane stosownymi publikacjami naukowymi (książki,
opracowania lub artykuły). Wszystkie wskazane 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 ocenić
czy zakres badań był adekwatny do wymagań Zamawiającego.
Posiada udokumentowaną wiedzę na temat praktycznych aspektów
komercjalizacji wyników prac B+R potwierdzoną uczestnictwem w co
najmniej dwóch projektach zakończonych komercjalizacją rozwiązania
będącego wynikiem prac B+R o minimalnej wartości 50.000 PLN brutto
każde lub co najmniej dwoma publikacjami naukowymi z tego zakresu.
Wszystkie wskazane 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 ocenić czy zakres badań był
adekwatny do wymagań Zamawiającego.

Strona 5 z 73

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.
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
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów. W tym celu, dodatkowo winni oni przedłożyć:
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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,
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
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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 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
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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.
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.

Strona 10 z 73

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 – 5 000,- zł (słownie: pięć 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;
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 – Komercjalizacja wyników prac B+R.
Aspekty teoretyczne, praktyczne i ewaluacja wybranych programów NCBR”
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
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na rzecz Zamawiającego w przetargu nieograniczonym na realizacje projektu „Komercjalizacja
wyników prac B+R. Aspekty teoretyczne, praktyczne i ewaluacja wybranych programów
NCBR”, 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.
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 11. 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.
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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.
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 zawierający koncepcję realizacji projektu, opis źródeł danych wykorzystywanych w badaniu,
sposoby ich pozyskania, opis proponowanych metod i technik badawczych, propozycje dodatkowych,
pogłębiających badany obszar kwestii i opis sposobu organizacji badania. 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.
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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.
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
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Zastrzegając informacje w ofercie Wykonawca winien mieć na względzie, że zastrzeżona informacja
ma wtedy charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli spełnia łącznie trzy warunki:
 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 projektu „Komercjalizacja wyników prac B+R. Aspekty teoretyczne,
praktyczne i ewaluacja wybranych programów NCBR” nr sprawy 33/17/PN oraz „NIE OTWIERAĆ
PRZED DNIEM 30 października 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 30 października 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. 30 października 2017 r.
o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej nr 237 piętro 2.
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.
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:
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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, 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,
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
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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.
2.

Waga

Cena
Koncepcja realizacji badania
Opis źródeł danych
3.
wykorzystywanych w badaniu
Opis proponowanych metod i
4.
technik badawczych
Dodatkowe, pogłębiające badany
5.
obszar kwestie
6.
Opis sposobu organizacji badania
Łącznie:

30%
30%

Maksymalna
liczba
punktów:
30
30

4%

4

16%

16

12%

12

8%
100%

8
100

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:
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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.
Punkty za kryteria merytoryczne zostaną obliczone w następujący sposób: punkty
za kryteria merytoryczne zostaną przyznane przez każdego merytorycznego członka komisji
przetargowej dokonującego oceny w skali punktowej od 0 pkt do 70 pkt. 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.
Punkty przyznane ofercie przez każdego merytorycznego członka komisji za poszczególne
kryteria

merytoryczne

zostaną

zsumowane

i

stanowić

będą

ocenę

indywidualną

merytorycznego członka komisji dla danej oferty. Ocena końcowa oferty stanowić będzie
średnią z ocen indywidualnych członków komisji przetargowej przyznanych w kryteriach
merytorycznych oraz punktów uzyskanych w kryterium cena. Za najkorzystniejszą zostanie
uznana oferta, która uzyska 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. Przydział punktów zgodnie z poniższymi podkryteriami
merytorycznymi zostanie dokonany poprzez zestawienie przedstawionej przez Wykonawcę
propozycji z propozycjami przedstawionymi przez innych Wykonawców w poszczególnych
podkryteriach oddzielnie dla każdego z podkryteriów o których mowa w pkt 17.1.5-17.1.9. Po
dokonaniu wskazanego zestawienia, jeżeli możliwe jest zróżnicowanie przedstawionych przez
Wykonawców propozycji, każdy z merytorycznych członków komisji oceni kolejność, w jakiej
poszczególne propozycje Wykonawców najlepiej realizują̨ dane kryterium. Wykonawcy, który
przedstawił propozycję najlepiej realizującą dane podkryterium spośród wszystkich
przedstawionych przez Wykonawców propozycji, przyznaje się maksymalną liczbę punktów
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możliwą do uzyskania za dane podkryterium.
Wykonawcy, który przedstawił propozycję realizującą dane podkryterium w najmniejszym
stopniu spośród wszystkich złożonych ofert („najgorsza propozycja”), przyznaje się̨ „0”
punktów za dane podkryterium.
Każdemu Wykonawcy, który przedstawił propozycję realizującą dane podkryterium w stopniu
minimalnym (tzn. formalnie spełniającym wymóg szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia dla danego podkryterium, ale nie niosąc w sobie treści innej niż tam określona)
przyznaje się̨ „0” punktów za dane podkryterium
Jeżeli w określonym podkryterium wszystkie lub kilka przedstawionych do oceny propozycji
jest jednakowych i nie można ocenić, które z nich w większym lub mniejszym stopniu
realizują wskazane podkryteria, to wszystkim, lub odpowiednio kilku Wykonawcom,
przyznawana jest maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania za dane podkryterium,
lub odpowiednio 0 punktów w przypadku opisanym powyżej.
Natomiast Wykonawcom, których propozycje oceniane są̨ jako realizujące dane podkryterium
w mniejszym stopniu od najlepszej propozycji i w większym stopniu od najgorszej propozycji
przyznaje się̨ liczbę̨ punktów pośrednią, obliczoną wg poniższego wzoru, z zastrzeżeniem, że
w przypadku, gdy w postępowaniu złożona zostanie wyłącznie jedna oferta, w ramach
przedmiotowego podkryterium uzyskuje ona maksymalną liczbę punktów lub 0 punktów kiedy
przedstawia propozycję realizującą dane podkryterium w stopniu minimalnym (tzn. formalnie
spełniającym wymóg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla danego podkryterium,
ale nie niosąc w sobie treści innej niż tam określona), chyba, że nie spełni wymagań
minimalnych, o których mowa w opisie przedmiotowego podkryterium.
17.1.4. Spójna, logiczna koncepcja realizacji badania, w której Wykonawca zaprezentuje w
wyczerpujący sposób propozycje rozwiązania problemów opisanych w zakresie badania
(od 0 do 30 pkt). Ocenie zostanie poddana adekwatność i spójność opisu zaproponowanego
podejścia oraz powiązanie koncepcji z celem badania w tym:
i)

w module 1 Wypracowanie definicji pojęć „komercjalizacja” i bliskoznacznych w
kontekście prac B+R (od 0 do 10 pkt )

ii)

w module 3 Doświadczenia w komercjalizacji B+R w wybranych instytucji na świecie
(od 0 do 10 pkt)

iii)

w module 4 Badanie skuteczności wsparcia komercjalizacji w programach NCBR (od
0 do 10 pkt)

Maksymalną liczbę punktów (10 pkt) w każdym z podpunktów i), ii), iii) otrzyma Wykonawca,
który spośród pozostałych ofert zaproponuje najbardziej spójną, szczegółową i adekwatną ze
względu na realizację projektu prowadzącą do osiągnięcia celów i obejmującą zakresy badania
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zapisane w SOPZ koncepcję badania, prezentując e w wyczerpujący sposób propozycje rozwiązań
problemów opisanych w zakresie badania. – pozostali Wykonawcy otrzymają liczbę punktów
proporcjonalną do miejsca w hierarchii. Liczba punktów obliczona zostanie wg wzoru:
(X max – X obliczana) : (X max – 1) x 10 = liczba punktów,
gdzie:
X max – ilość ofert (np. 2, 3, 4….n);
X obliczana – pozycja oferty badanej.
17.1.5. Opis źródeł danych wykorzystywanych w badaniu wraz z opisem (od 0 do 4 pkt), w
tym:
i) w module 3 Doświadczenia w komercjalizacji B+R w wybranych instytucji na świecie ocenie zostanie poddana adekwatność przedstawionych źródeł, ich zasadność, a także
wartość dodana jaką wnoszą do osiągnięcia celów badania (od 0 do 2 pkt);
Maksymalną liczbę punktów (2 pkt) – otrzyma Wykonawca, który w sposób
poprawny, zasadny i najbardziej adekwatny ze względu na proponowaną koncepcję
realizacji projektu oraz celów i zakresów badania zapisanych w SOPZ przedstawi i
uzasadni wybór źródeł, oraz opisze ich wartość dodaną w kontekście osiągnięcia
celów badania. Pozostali Wykonawcy otrzymają liczbę punktów proporcjonalną do
miejsca w hierarchii. Liczba punktów obliczona zostanie wg wzoru:
(X max – X obliczana) : (X max – 1) x 2 = liczba punktów,
gdzie:
X max – ilość ofert (np. 2, 3, 4….n);
X obliczana – pozycja oferty badanej.
ii) w module 4 Badanie skuteczności wsparcia komercjalizacji w programach NCBR (od 0
do 2 pkt) – ocenie będzie poddana adekwatność przedstawionych źródeł, ich zasadność,
sposób ich pozyskania i czas potrzebny na ich zdobycie oraz uzasadnienie jak dane
informacje przyczynią się do osiągnięcia celów i do odpowiedzi na pytania badawcze (od
0 do 2 pkt).
Maksymalną liczbę punktów (2 pkt) otrzyma Wykonawca, który spośród
pozostałych ofert w sposób poprawny, zasadny i najbardziej adekwatny ze względu
na proponowaną koncepcję realizacji projektu oraz celów i zakresów badania
zapisanych w SOPZ przedstawi i uzasadni wybór źródeł, oraz opisze ich wartość
dodaną w kontekście osiągnięcia celów badania i odpowiedzi na pytania badawcze, a
także opisze sposób ich pozyskania i przedstawi czas potrzebny na ich zdobycie.
Pozostali Wykonawcy otrzymają liczbę punktów proporcjonalną do miejsca w
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hierarchii. Liczba punktów obliczona zostanie wg wzoru:
(X max – X obliczana) : (X max – 1) x 2 = liczba punktów,
gdzie:
X max – ilość ofert (np. 2, 3, 4….n);
X obliczana – pozycja oferty badanej.

17.1.6. Proponowane metody i techniki badawcze (od 0 do 16 pkt), w tym:
i)

w module 1 Wypracowanie definicji pojęć „komercjalizacja” i bliskoznacznych w
kontekście prac B+R ocenie zostanie poddana adekwatność i spójność opisu
przygotowania narzędzi lub technik badawczych (od 0 do 4 pkt.), w tym dodatkowe
zaproponowane przez Wykonawcę metody/techniki gromadzenia lub analizy danych;
Maksymalną liczbę punktów (4 pkt) otrzyma Wykonawca, który spośród
pozostałych ofert w najbardziej adekwatny ze względu na proponowaną koncepcję
realizacji projektu oraz celów i zakresów badania zapisanych w SOPZ i spójny
sposób opisze przygotowanie narzędzi badawczych oraz w sposób najbardziej
adekwatny uzasadni, opisze oraz przedstawi wartość dodaną jaką wniosą do
badania maksymalnie dwie dodatkowe zaproponowane w ofercie metody, techniki
badawcze lub analityczne. Pozostali Wykonawcy otrzymają liczbę punktów
proporcjonalną do miejsca w hierarchii. Liczba punktów obliczona zostanie wg
wzoru:
(X max – X obliczana) : (X max – 1) x 4 = liczba punktów,
gdzie:
X max – ilość ofert (np. 2, 3, 4….n);
X obliczana – pozycja oferty badanej.

ii)

w module 3 Doświadczenia w komercjalizacji B+R w wybranych instytucji na świecie
ocenie zostanie poddana adekwatność i spójność opisu przygotowania narzędzi lub
technik badawczych (od 0 do 4 pkt.), w tym metody/techniki gromadzenia lub analizy
danych
Maksymalną liczbę punktów (4 pkt) otrzyma Wykonawca, który spośród
pozostałych ofert w najbardziej adekwatny ze względu na proponowaną koncepcję
realizacji projektu oraz celów i zakresów badania zapisanych w SOPZ i spójny
sposób opisze przygotowanie narzędzi badawczych oraz w sposób najbardziej
adekwatny uzasadni, opisze oraz przedstawi wartość dodaną jaką wniosą do
badania maksymalnie dwie dodatkowe zaproponowane w Ofercie metody, techniki
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badawcze lub analityczne. Pozostali Wykonawcy otrzymają liczbę punktów
proporcjonalną do miejsca w hierarchii. Liczba punktów obliczona zostanie wg
wzoru:
(X max – X obliczana) : (X max – 1) x 4 = liczba punktów,
gdzie:
X max – ilość ofert (np. 2, 3, 4….n);
X obliczana – pozycja oferty badanej.
iii) w module 4 Badanie skuteczności wsparcia komercjalizacji w programach NCBR ocenie
zostanie poddana adekwatność i spójność opisu przygotowania narzędzi lub technik
badawczych (od 0 do 4 pkt), w tym metody/techniki gromadzenia lub analizy danych;
Maksymalną liczbę punktów (4 pkt) otrzyma Wykonawca, który spośród pozostałych
ofert w najbardziej adekwatny ze względu na proponowaną koncepcję realizacji
projektu oraz celów i zakresów badania zapisanych w SOPZ i spójny sposób opisze
przygotowanie narzędzi badawczych oraz w sposób najbardziej adekwatny uzasadni,
opisze oraz przedstawi wartość dodaną jaką wniosą do badania maksymalnie dwie
dodatkowe zaproponowane w Ofercie metody/techniki gromadzenia lub analizy
danych. Pozostali Wykonawcy otrzymają liczbę punktów proporcjonalną do miejsca w
hierarchii. Liczba punktów obliczona zostanie wg wzoru:
(X max – X obliczana) : (X max – 1) x 4 = liczba punktów,
gdzie:
X max – ilość ofert (np. 2, 3, 4….n);
X obliczana – pozycja oferty badanej.
iv) w module 3 Badanie skuteczności wsparcia komercjalizacji w programach NCBR ocenie
zostanie poddana kompletność i spójność opisu katalogu kryteriów doboru krajów i instytucji,
które będą poddane badaniu (od 0 do 2 pkt);
Maksymalną liczbę punktów (2 pkt) otrzyma Wykonawca, który spośród pozostałych
ofert w najbardziej kompletny i spójny opisze i uzasadni kryteria w katalogu kryteriów
doboru krajów i instytucji, które będą poddane badaniu. Pozostali Wykonawcy
otrzymają liczbę punktów proporcjonalną do miejsca w hierarchii. Liczba punktów
obliczona zostanie wg wzoru:
(X max – X obliczana) : (X max – 1) x 2 = liczba punktów,
gdzie:
X max – ilość ofert (np. 2, 3, 4….n);
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X obliczana – pozycja oferty badanej.

v)

w module 4 Badanie skuteczności wsparcia komercjalizacji w programach NCBR ocenie
zostanie poddana kompletność i spójność opisu katalogu efektów programów będących
przedmiotem badania (od 0 do 2 pkt).
Maksymalną liczbę punktów (2 pkt) otrzyma Wykonawca, który spośród pozostałych
ofert w najbardziej kompletny i spójny przedstawi i opisze katalog efektów
programów, będących przedmiotem badania. Pozostali Wykonawcy otrzymają liczbę
punktów proporcjonalną do miejsca w hierarchii. Liczba punktów obliczona zostanie
wg wzoru:
(X max – X obliczana) : (X max – 1) x 2 = liczba punktów,
gdzie:
X max – ilość ofert (np. 2, 3, 4….n);
X obliczana – pozycja oferty badanej.

17.1.7. Dodatkowe, pogłębiające badany obszar kwestie, które mogą przyczynić się do
osiągnięcia zakładanego celu badania (od 0 do 12 pkt), w tym:
i)

w module 1 Wypracowanie definicji pojęć „komercjalizacja” i „wdrożenia” w
kontekście prac B+R (od 0 do 4 pkt)

ii)

w module 3 Doświadczenia w komercjalizacji B+R w wybranych instytucji na świecie
(od 0 do 4 pkt)

iii)

w module 4 Badanie skuteczności wsparcia komercjalizacji w programach NCBR (od
0 do 4 pkt)

Maksymalną liczbę punktów (4 pkt) – w każdym z podpunktów i), ii), iii) otrzyma Wykonawca,
który spośród pozostałych ofert przedstawi i uzasadni w najbardziej logiczny, spójny, zasadny i
adekwatny ze względu na proponowaną koncepcję realizacji projektu oraz celów i zakresów
badania zapisanych w SOPZ sposób maksymalnie 4 dodatkowe, pogłębiające badany obszar
kwestie w postaci pytań otwartych, które mogą przyczynić się do osiągnięcia zakładanego celu
badania. Pozostali Wykonawcy otrzymają liczbę punktów proporcjonalną do miejsca w
hierarchii. Liczba punktów obliczona zostanie wg wzoru:
(X max – X obliczana) : (X max – 1) x 4 = liczba punktów,
gdzie:
X max – ilość ofert (np. 2, 3, 4….n);
X obliczana – pozycja oferty badanej.
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17.1.8. Opis organizacji projektu (od 0 do 8 pkt), w tym:
i)

ocenie będzie podlegać spójność opisu sposobu organizacji projektu, w tym:
harmonogram projektu, wykres Gantta zawierający wszystkie etapy projektu wraz z
podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia oraz kamienie milowe (od 0 do 3
pkt);
Maksymalną liczbę punktów (3 pkt) – otrzyma Wykonawca, który zaproponuje
najbardziej spójny i szczegółowy opis sposobu organizacji projektu, zawierający
harmonogram projektu, wykres Gantta zawierający wszystkie etapy projektu wraz z
podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia oraz kamienie milowe Pozostali
Wykonawcy otrzymają liczbę punktów proporcjonalną do miejsca w hierarchii.
Liczba punktów obliczona zostanie wg wzoru:
(X max – X obliczana) : (X max – 1) x 3 = liczba punktów,
gdzie:
X max – ilość ofert (np. 2, 3,….n);
X obliczana – pozycja oferty badanej.

ii)

ocenie będzie podlegać identyfikacja ryzyk specyficznych dla badania, w tym
powiązanie ryzyk ze specyfiką poszczególnych modułów badania, a także
adekwatność i skuteczność zaproponowanych metod minimalizacji negatywnych
efektów ich oddziaływania (od 0 do 5 pkt.)
Maksymalną liczbę punktów (5 pkt) – otrzyma Wykonawca, który zaproponuje
najbardziej adekwatny ze względu na proponowaną koncepcję realizacji projektu
oraz celów i zakresów badania zapisanych w SOPZ i szczegółowy opis ryzyka
związanego z realizacją poszczególnych etapów wraz z metodami minimalizacji
negatywnych efektów ich oddziaływania. Pozostali Wykonawcy otrzymają liczbę
punktów proporcjonalną do miejsca w hierarchii. Liczba punktów obliczona zostanie
wg wzoru:
(X max – X obliczana) : (X max – 1) x 5 = liczba punktów,
gdzie:
X max – ilość ofert (np. 2, 3,….n);
X obliczana – pozycja oferty badanej.

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;
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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;
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:
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1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
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, 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.
20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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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;
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.
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Załącznik Nr 1
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Komercjalizacja wyników prac B+R.
Aspekty teoretyczne, praktyczne i ewaluacja wybranych programów NCBR.

1. Uzasadnienie realizacji badania
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Zgodnie z art. 30, pkt. 1 Ustawy o NCBR, do jej zadań należy wspieranie komercjalizacji
wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki, jak
również inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badań naukowych lub prac
rozwojowych oraz działań przygotowujących do wdrożenia wyniki badań naukowych lub prac
rozwojowych.
Ponadto zgodnie z art. 31, ust. 1 Ustawy o NCBR Centrum prowadzi
realizowanych

systematyczną

ewaluację

strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych zadań

Centrum, w tym ocenę ich wpływu na rozwój nauki i gospodarki.
Zgodnie z par 4 ust 4. rozporządzenia MNiSW ws. realizacji zadań NCBR po zakończeniu realizacji
programu przeprowadzana jest jego ewaluacja mająca na celu w szczególności ocenę stopnia osiągnięcia
celów programu, a w przypadku nieosiągnięcia jego celów – określenie przyczyn niepowodzenia.

1. Kontekst badania
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizując swoje ustawowe zadania prowadzi szereg programów,
skierowanych zarówno do sektora nauki jak i sektora przedsiębiorstw, których celem jest wsparcie
komercjalizacji.
NCBR prowadzi także działania informacyjne na rzecz ułatwienia komercjalizacji finansowanych prac
badawczo-rozwojowych. Do działań tych zalicza się m.in. publikacja podręczników „Komercjalizacja B+R
dla praktyków” wydawanych przez NCBR. Podręcznik ma charakter praktyczny i poświęcony jest aspektom
prawnym, podatkowym i księgowym związanym z komercjalizacją i transferem technologii.
Autorzy podręcznika we wstępie odnoszą się m.in. do sfery semantycznej powiązanej z komercjalizacją.
Termin „komercjalizacja” nie posiada definicji legalnej. Definicje legalne posiadają tylko terminy
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„komercjalizacja bezpośrednia” i „komercjalizacja pośrednia” (w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym).
Sama definicja komercjalizacji prac B+R pojawia się w innych publikacjach, np.: w publikacji
Komercjalizacja wyników badań naukowych – krok po kroku (red. D. Markiewicz, Centrum Transferu
Technologii Politechnika Krakowska, Kraków 2009) „spowodowanie, że coś, co ma potencjalną wartość i
zdolność do przynoszenia zysku, zostanie sprzedane, wyprodukowane, udostępnione lub użytkowane w celu
osiągnięcia zysku lub wykreowania kapitału”. Zestawienie stosowanych na świecie definicji można znaleźć
w podręczniku Handbook of Research on Techno-Entrepreneurship (Ed. F. Thérin, EE Publishing, 2014).
Podaje on szesnaście definicji komercjalizacji, nierzadko dość różniących się od siebie, co wynika z
kontekstu, w jakim się pojawiają. Definicje są niezbędne do umożliwienia zarówno jednostkom
komercjalizującym technologie, jak i organizacjom udzielającym wsparcia w tym zakresie dokonywania
oceny własnej aktywności.
NCBR w swojej działalności i w dokumentach nie przyjmuje jednolitej i jednolicie brzmiącej definicji
pojęcia, co pozostawia pole co do jego interpretacji. Wypracowanie jednolitej definicji pojęcia w kontekście
działalności NCBR, jej oceny pod tym względem, a także zewnętrznym otoczeniem instytucjonalnym
pozwoli na zawężenie możliwości dokonywania jej interpretacji, a także będzie miało wpływ na
doprecyzowanie kwestii związanych z pomiarem, a co za tym idzie także oceny skuteczności działań
Centrum w tym obszarze.
Ponadto równie ważne jest także uporządkowanie, tzn. doprecyzowanie obok pojęcia „komercjalizacja”,
także pojęć „transfer technologii” i „wdrożenie technologii”, które nierzadko używane są jako synonimy,
choć ich zakres pojęciowy jest różny.
W odróżnieniu od „innowacji” czy „badań i rozwoju”, „komercjalizacja” i pojęcia bliskoznaczne nie
doczekały się standaryzacji w kwestii pomiaru i regulacji takiej jaka znalazła miejsce w tzw. podręcznikach
rodziny Frascati3. Podejmowane są tylko próby standaryzacji pomiaru na poziomie państw. Można tutaj
wskazać badanie National Survey of Research Commercialisation przeprowadzane od 2000 r. w Australii
przez Department of Industry, Innovation and Science i związany z tym wybór i usystematyzowanie
stosowanych miar do pomiaru komercjalizacji i skuteczności wsparcia badań finansowanych ze środków
publicznych. Poza tym, w literaturze naukowej można wskazać szereg różnych badań i podejść do tego
tematu, także wykorzystujących pomiar niebezpośredni, czyli nie bazujący na deklaracjach podmiotów
prowadzących prace B+R i wdrażających technologie.

Jest to seria podręczników metodologicznych dotyczących badań statystycznych z zakresu nauki i techniki. W jej skład wchodzą
m.in. poświęcony pomiarowi w sferze B+R Podręcznik Frascati, Podręcznik Oslo z zakresu innowacji oraz Podręcznik Canberra
dotyczący zasobów ludzkich w obszarze N+T.
3
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Porównując działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie komercjalizacji z innymi
podmiotami działającymi w tym zakresie, warto zwrócić uwagę, że doświadczenia zagraniczne nie mają
bezpośredniego przełożenia, ani zastosowania na gruncie polskim. Wynika to przede wszystkim z tzw.
heterogeniczności systemów innowacyjnych. Niemniej na poziomie krajowym zarówno w państwach o
stosunkowo wysokim stopniu innowacyjności gospodarki, jak i w państwach „doganiających” liderów
wprowadzane są lub funkcjonują rozwiązania, narzędzia lub instrumenty, których celem jest wspieranie
komercjalizacji prac badawczych i rozwojowych. O ile opisy poszczególnych rozwiązań lub instrumentów
dostępnych na poziomie krajów są dostępne w języku polskim, to brakuje informacji o tym, w jaki sposób
poszczególne agencje/instytucje zajmujące się wspieraniem komercjalizacji radzą sobie z identyfikacją
potrzeb potencjalnych beneficjentów, w jakim stopniu ich programy odpowiadają rzeczywistemu
zapotrzebowaniu rynku, a w jakim stopniu służą kreowaniu popytu na innowacje, jakie przyjęto
strategie/podejścia do wsparcia komercjalizacji, w jaki sposób podchodzą do rozwiązywania problemów,
tworzenia i dostosowywania nowych instrumentów pod potrzeby aktorów danego systemu innowacyjnego
(np. jednostki naukowe, przedsiębiorstwa). W wielu przypadkach kwestie te są tzw. wiedzą ukrytą (tacit
knowledge) i jej wydobycie (artykulacja) jest wyjątkowo cenna z punktu widzenia celu badania.
Częścią omawianego badania jest także ocena rezultatów w zakresie komercjalizacji projektów, które były
dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w programach wymienionych poniżej.
Część z nich została przekazana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji przez
Centrum. W poniższych programach realizowano łącznie 1432 projekty z datami realizacji przypadającymi
na lata 2007-2019, z czego 28 umów rozwiązano, a 39 projektów jeszcze trwa (stan na 15.06.2017).
Oznacza to, że ponad 95% projektów zostało już zakończonych, ostatni projekt zakończy się w 2019 roku.
Liderami/beneficjentami projektów było łącznie 391 podmiotów.
Programy poddawane ewaluacji można podzielić na dwie grupy. Część bezpośrednio wspiera B+R
(Inicjatywa Technologiczna, Projekty Badawcze Rozwojowe, GEKON, IniTech) zadaniem części natomiast
jest ułatwienie komercjalizacji (Go Global.Pl, Kreator Innowacyjności, Patent Plus, KADTECH). Poniżej
przedstawiono charakterystyki programów, które będą poddane ewaluacji:
11.3.1.
Inicjatywa

Inicjatywa Technologiczna I
Technologiczna

była

programem

Ministra

Nauki

i

Szkolnictwa

Wyższego

ukierunkowanym na rozwój nowych produktów i technologii w oparciu o polskie osiągnięcia
naukowo-techniczne. Program był adresowany do przedsiębiorców, w szczególności prowadzących
firmy małej i średniej wielkości, oraz tych zespołów badawczych, które są bezpośrednio powiązane z
działalnością przemysłową. Część programu dedykowana była wsparciu jednostek pośredniczących w
transferze technologii. W 2008 roku MNiSW przekazało NCBR zadania związane z finansowaniem i
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monitorowaniem projektów badawczych, celowych oraz prac przygotowawczych do wdrożenia,
realizowanych w ramach Przedsięwzięcia MNiSW „Inicjatywa Technologiczna I”.
W ramach Inicjatywy Technologicznej I dofinansowano łącznie 154 projekty na kwotę 227,3 mln zł.
Projekty były realizowane w latach 2007-2013.

11.3.2.

Projekty badawcze rozwojowe

Projekty Badawcze Rozwojowe realizowane były na podstawie rozporządzenia Ministra
Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania
i rozliczania środków finansowych na naukę. Obejmują one badania stosowane lub prace rozwojowe
ukierunkowane na zastosowania w praktyce, o tematyce określonej przez wnioskodawcę. Planowanym
rezultatem projektu jest określone zastosowanie uzyskanych wyników w praktyce gospodarczej.
Projekty rozwojowe były przekazywane przez MNiSW do NCBR sukcesywnie w latach 2008-2011.
Przekazywane projekty znajdowały się na różnych etapach realizacji (projekty z konkursów IV, VI i X
- na etapie wydania decyzji przez Ministra, projekty z konkursów I-III po podpisaniu umowy,
w trakcie realizacji. Realizacja

projektów

rozwojowych została przekazana przez Ministra Nauki

i Szkolnictwa Wyższego do NCBR w marcu 2008 roku.
W ramach projektów badawczych rozwojowych w poszczególnych konkursach dofinansowano (w
nawiasie podano daty realizacji projektów): PBR I-III - 93 projekty na kwotę 100,7 mln zł (20072012), PBR IV - 146 projektów na 168,4 mln zł (2008-2012), PBR VI– 300 projektów na 367,7 mln
zł (2009-2016), PBR X– 237 projektów na 358,5 mln zł (2010-2017). Łącznie dofinansowano 776
projektów na kwotę 995,3 mln zł. Wszystkie projekty zostały zakończone, z wyjątkiem jednej umowy,
która została rozwiązana przed czasem.

11.3.3.

GEKON

Program Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych jest wspólnym przedsięwzięciem Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Celem Programu Gekon jest dofinansowywanie projektów obejmujących realizację badań naukowych,
prac rozwojowych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii proekologicznych w obszarach:


Środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego;



Efektywność energetyczna i magazynowanie energii;



Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód;



Pozyskiwanie energii z czystych źródeł;



Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu
odpadów.
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W ramach Programu GEKON w pierwszym konkursie dofinansowano łącznie 40 projektów na kwotę
115,6 mln zł, które były realizowane w latach 2013-2017, w drugim konkursie dofinansowano 26
projektów na 80 mln zł, realizowanych w latach 2015-2017. W pierwszym konkursie pozostało
niezakończonych 4 projekty, w drugim 11 projektów.

11.3.4.

Przedsięwzięcie pilotażowe GO_GLOBAL.PL

Przedsięwzięcie pilotażowe GO_GLOBAL.PL Wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących
wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych ukierunkowane było na
wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez
innowacyjne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej
technologii. Wsparcie było oferowane na opracowanie i wstępną weryfikację strategii przejścia z
rynku lokalnego na rynki światowe.
W ramach Programu GO-GLOBAL.PL w pięciu konkursach łącznie dofinansowano 128 projektów na
kwotę 20,6 mln zł. Projekty realizowane były w latach 2013-2017, 4 umowy zostały rozwiązane
przed czasem, jedyny niezakończony projekt zakończy się w lipcu 2017 r.
11.3.5.

Program Patent Plus

Program Patent Plus został ustanowiony w związku ze zleceniem NCBR przez MNiSW prowadzenia
całości działań związanych z realizacją Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
„Patent Plus – wsparcie patentowania wynalazków”, w tym finansowaniem i monitorowaniem
realizacji projektów przyjętych do finansowania w jego ramach. Program Patent Plus miał na celu
zwiększenie liczby międzynarodowych zgłoszeń patentowych pochodzących z jednostek naukowych
poprzez dofinansowanie lub refundowanie kosztów niezbędnych do przygotowania zgłoszenia
patentowego, w tym również czynności rzecznika patentowego oraz intensyfikację komercjalizacji
wynalazków tj. ułatwienie pozyskiwania partnerów do komercjalizacji wynalazków oraz
dofinansowanie szkoleń i upowszechniania wiedzy o ochronie własności przemysłowej.
W ramach Programu Patent Plus w czterech konkursach łącznie dofinansowano 114 projektów na
kwotę 17,4 mln zł. Okres ich realizacji to lata 2007-2018. W czerwcu 2017 roku 21 projektów było
jeszcze niezakończonych, 9 umów rozwiązano przed terminem.

11.3.6.

KADTECH

Głównym celem Programu KadTech było wsparcie procesów komercjalizacji technologii. Służył on
wzmocnieniu współpracy między przedsiębiorstwami a wysoko wykwalifikowanymi specjalistami ze
sfery naukowo-badawczej. W ramach Programu przedsiębiorca zyskiwał możliwość otrzymania
dofinansowania na zatrudnienie w firmie pracownika naukowego oraz na zakup tzw. usług wsparcia
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innowacji (m.in. na wynajem aparatury badawczej czy uzyskania certyfikatów) w ramach
prowadzonej działalności innowacyjnej. Program adresowany był do mikro, małych i średnich
przedsiębiorców realizujących projekty polegające na opracowaniu i/lub wdrożeniu innowacji
technologicznej opartej na komercyjnym wykorzystaniu wyników badań.
W Programie Kadtech dofinansowano 2 projekty na kwotę 0,3 mln zł. Projekty realizowane były w
latach 2011-2012, jedną umowę rozwiązano.

11.3.7.

Kreator innowacyjności

Program Kreator innowacyjności został ustanowiony w związku ze zleceniem NCBR przez MNiSW
prowadzenia całości działań związanych z realizacją Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego „Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”, w
tym finansowaniem i monitorowaniem realizacji projektów przyjętych do finansowania w jego
ramach.
W Programie Kreator Innowacyjności dofinansowano 117 projektów na kwotę 44,7 mln zł. Projekty
realizowane były w latach 2009-2016. 9 umów rozwiązano przed terminem.

11.3.8.

IniTech

Celem programu IniTech było wsparcie współpracy nauki i gospodarki - prowadzącej do opracowania
nowych produktów i technologii o wysokim potencjale innowacyjnym i wdrożeniowym. Wynikiem
projektów miały być innowacyjne technologie, bądź produkty nakierowane na zastosowanie w
gospodarce. Program obejmował dofinansowanie dwóch faz: „fazy badawczej”, „fazy przygotowań do
wdrożenia” oraz zakupu usług doradczych w zakresie innowacji. Program był skierowany do:
przedsiębiorców, jednostek naukowych oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych.
Nabór wniosków przeprowadzony był w 2009 r. W programie IniTech dofinansowano 69 projektów
na kwotę 159,3 mln zł. Projekty były realizowane w latach 2010-2016. 4 umowy rozwiązano przed
terminem.
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W poniższej tabeli przedstawiono liczbę dofinansowanych projektów w podziale na typ beneficjenta (stan na
15.06.2017):

Program/forma prawna
GEKON
Konsorcjum naukowe
Konsorcjum naukowo-przemysłowe
Konsorcjum przemysłowe
Przedsiębiorstwo duże
Przedsiębiorstwo małe
Przedsiębiorstwo mikro
Przedsiębiorstwo średnie
GO_GLOBAL.PL
Przedsiębiorstwo małe
Przedsiębiorstwo mikro
Przedsiębiorstwo średnie
KADTECH
Przedsiębiorstwo małe
Przedsiębiorstwo mikro
PATENT PLUS
Instytut Badawczy
Jednostka naukowa PAN
Przedsiębiorstwo duże
Przedsiębiorstwo małe
Przedsiębiorstwo mikro
Przedsiębiorstwo średnie
Stowarzyszenie
Uczelnia niepubliczna
Uczelnia publiczna
PBR
Fundacja
Inne
Instytut Badawczy
Jednostka naukowa PAN
Konsorcjum naukowo-przemysłowe
Przedsiębiorstwo duże
Przedsiębiorstwo średnie
Uczelnia niepubliczna
Uczelnia publiczna
Inicjatywa technologiczna I
Instytut Badawczy
Jednostka naukowa PAN
Przedsiębiorstwo duże
Przedsiębiorstwo małe

Umowy
rozwiązane

Liczba umów

Projekty
niezakończone
1

3
52
1
4
3
2
1
32
84
12
1
1
34
8
7
10
19
5
1
1
36
5
1
228
62
19
6
1
3
451
43
6
30
22
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8
1
1
4

4

1

1
1
1

4

1
3

7
7
2

3

2

2

1
1
5
1

Przedsiębiorstwo mikro
Przedsiębiorstwo średnie
Uczelnia publiczna
Kreator innowacyjności
Fundacja
Inne
Instytut Badawczy
Jednostka naukowa PAN
Przedsiębiorstwo duże
Przedsiębiorstwo małe
Przedsiębiorstwo mikro
Stowarzyszenie
Uczelnia niepubliczna
Uczelnia publiczna
IniTech
Instytut Badawczy
Jednostka naukowa PAN
Konsorcjum naukowo-przemysłowe
Przedsiębiorstwo duże
Przedsiębiorstwo małe
Przedsiębiorstwo mikro
Przedsiębiorstwo średnie
Uczelnia publiczna
Suma końcowa

5
12
35

1
1

15
9
8
5
1
1
1
7
12
58
6
1
19
6
9
15
4
9
1432

1
2

1

Celem badania jest pogłębienie wiedzy w obszarze komercjalizacji wyników projektów B+R. Wyniki mogą
przyczynić się do zwiększenia efektywności działań Centrum w zakresie realizacji jego misji. Badanie jest
kompleksowym podejściem do tematyki, obejmującym aspekty teoretyczne i praktyczne.

2. Konstrukcja badania
Badanie składa się z czterech modułów badawczych, składających się na jeden temat. Spośród nich trzy
(moduł 1, 2, 4) są przedmiotem zamówienia. Moduł 2 będzie wykonywany wewnętrznie przez NCBR.
Szczegółowy opis modułów będących przedmiotem zamówienia znajduje się w pkt. 4 SOPZ.
Pierwszy moduł dotyczy wypracowania definicji pojęcia „komercjalizacja” i pojęć powiązanych. Drugi
moduł, realizowany wewnętrznie przez NCBR i nie będący przedmiotem zamówienia, dotyczy sposobów
pomiaru komercjalizacji i logicznie powiązany jest z modułem pierwszym i czwartym. W tej części badania
będą opisane stosowane na świecie oraz opisane, przede wszystkim w literaturze naukowej, sposoby
podejścia do pomiaru. Pozwolą one m.in. na stosowanie innych niż bezpośredni z wykorzystaniem
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sprawozdawczości beneficjentów pomiar rezultatów komercjalizacji. Może

przyczynić się to m.in. do

weryfikacji przekazywanych informacji. Wyniki otrzymane w ramach modułu będą udostępnione
Wykonawcy.
Trzeci moduł obejmuje przegląd podejść i rozwiązań i ocenę komercjalizację wyników prac badawczych
stosowanych w innych agencjach/jednostkach, zajmujących się zbliżonymi do NCBR zagadnieniami.
Czwarty moduł

jest badaniem efektów ośmiu programów NCBR, których celem było wsparcie

komercjalizacji lub prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na wdrożenie. Ewaluacja pozwoli
wyciągnąć wnioski odnośnie udzielonego wsparcia i będzie miała przełożenie na przyszłe wsparcie w tym
obszarze.

3. Logika wewnętrzna. Powiązanie modułów badawczych:
1. Wypracowanie definicji pojęć „komercjalizacja”
i bliskoznacznych w kontekście prac B+R+I

2.Pomiar komercjalizacji i wdrożeń

3. Tacit knowledge w zagranicznych instytucjach
wspierających komercjalizację wyników B+R

4.Badanie skuteczności wsparcia komercjalizacji
w programach NCBR

Wyniki prac w module pierwszym bezpośrednio powiązane będą ze sposobami pomiaru komercjalizacji i
wdrożeń (moduł drugi) poprzez nałożenie wypracowanej w module pierwszym siatki pojęciowej i tym
samym zawężenie lub uzupełnienie przeglądu stosowanych w literaturze sposobów pomiaru, tak aby miały
one przełożenie na zastosowanie w praktyce działalności NCBR.
Podobne przełożenie ma moduł pierwszy na trzeci, pozwoli on na porównanie, czy wypracowana definicja
jest zgodna z definicjami albo rozumieniem komercjalizacji i wdrożeń w zagranicznych agencjach
zajmujących się wsparciem B+R. Ponadto w ramach prac w module trzecim mogą zostać pozyskane
informacje odnośnie sposobów pomiaru, stosowanych przez badane organizacje. Tymi informacjami
ewentualnie będzie można uzupełnić drugi moduł.
Wypracowane wyniki w pierwszych trzech częściach badania będą mogły być włączone do badania
ewaluacyjnego, które stanowi ostatni moduł.
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4.

Opis modułów badania, będących przedmiotem zamówienia:

4.1. MODUŁ 1 Wypracowanie definicji pojęć „komercjalizacja” i bliskoznacznych w kontekście prac
B+R+I

4.1.1. Zakres przedmiotowy badania:
W zakres przedmiotowy modułu wchodzi uporządkowanie i doprecyzowanie definicji pojęcia
„komercjalizacja”, a także pojęć bliskoznacznych („wdrożenia” i „transfer technologii”). Zakres pojęciowy
ww. pojęć wymaga większego niż dotychczas doprecyzowania. W prawie polskim pojęcie „komercjalizacji
B+R” nie zostało zdefiniowane, funkcjonują tylko definicje legalne pojęć „komercjalizacja bezpośrednia” i
„pośrednia”, w zależności od kontekstu przyjmowane są różne wersje robocze pojęcia.
Istotne też jest określenie w jakim stopniu stosowane w praktyce definicje odnoszą się do stosowanych w
przedsiębiorstwach lub jednostkach naukowych modeli komercjalizacji/wdrożeń wyników prac B+R lub
transferu technologii. Wskazanie elementów, które odnoszą się/mogą mieć wpływ na pomiar zjawiska także
należy do zakresu przedmiotowego badania.
W wyniku projektu będzie możliwe także prześledzenie jak rozumieją komercjalizację różne strony
procesów w NCBR i jakie elementy są kluczowe z punktu widzenia zaangażowanych stron. Ważne jest też w
jakim stopniu rozumiane są ww. pojęcia w stosunku do własnej praktyki gospodarczej (np. czy nie jest
mylone z wykorzystaniem wyników prac B+R we własnej praktyce gospodarczej).

4.1.2. Cel:
Celem działań w ramach modułu 1 jest rewizja dotychczas stosowanych i wypracowanie w kontekście
praktyki działalności NCBR jednoznacznych definicji pojęć: „komercjalizacja”, „wdrożenia” i „transfer
technologii”. Działanie to posłuży przede wszystkim precyzowaniu znaczeń wyrażeń, częściowo
modyfikując wyrażenia zastane, celem eliminowania nieostrości, wieloznaczności bądź niejasności.
Wypracowanie definicji pozwoli na uniknięcie nieporozumień lub nadinterpretacji tego czym są
„komercjalizacja”, „wdrożenie”, „transfer technologii”. Tym samym ułatwi zarówno raportowanie wdrożeń
beneficjentom, jak i późniejszą interpretację wyników.
Ustalenie definicji pozwoli na doprecyzowanie tych pojęć w dokumentacji konkursowej, formularzach
służących zbieraniu danych oraz w innych dokumentach NCBR.
Ponadto ustalenie sposobu rozumienia ww. pojęć przez wszystkie strony można wykorzystać przy
przygotowywaniu materiałów edukacyjnych, treści stron itp. skierowanych zarówno do klienta
wewnętrznego, jak i zewnętrznego.
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4.1.3. Główne obszary problemowe


Zebranie istniejących, funkcjonujących definicji pojęć „komercjalizacja prac B+R”, „wdrożenie” i
„transfer technologii” i bliskoznacznych, stworzenie ich podziału logicznego, wyodrębnienie cech
szczególnych i najważniejszych elementów.



Zaproponowanie nowych definicji lub modyfikacja (dopasowanie do kontekstu działalności NCBR)
istniejących definicji ww. pojęć, jeśli istniejące nie odpowiadają potrzebom NCBR.



Uwzględnienie przy definiowaniu także ich odniesienia/zastosowania w naukach społecznych;



wskazanie przykładowych zastosowań wypracowanych definicji w odniesieniu do różnego typu
dziedzin naukowych.



Identyfikacja wszystkich istotnych z punktu widzenia działalności i misji NCBR elementów
(definiens), które powinny znaleźć się w definicji.



Wypracowanie możliwie jak najbardziej zwartej, krótkiej, zrozumiałej i uniwersalnej (tak aby nie
ulegała ona przedawnieniu) formy definicji, która będzie odpowiadała misji NCBR.



Uniknięcie błędów definiowania (np. niezgodności zakresów).



Wskazanie cech, które będą podlegały pomiarowi wraz ze wskazaniem operacyjnego sposobu
pomiaru w praktyce działalności NCBR.



Poddanie roboczych wersji definicji konsultacjom (z beneficjentami, pracownikami i ekspertami
NCBR).

4.1.4. Metodologia
W ramach metodyki badania wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia co najmniej następującego
zestawu metod/technik gromadzenia lub analizy danych:
1) Analizy danych zastanych tj. w szczególności dokumentów prawnych zwierających definicje
komercjalizacji, opracowań naukowych zawierających wspomniane definicje oraz innych źródeł
właściwych ze względu na przedmiot zamówienia;
2) Wynikiem analizy danych zastanych ma być:
- stworzenie zestawienia (mapy) stosowanych definicji
- stworzenie podziału logicznego zebranych definicji
- wyodrębnienie ich cech szczególnych i najważniejszych elementów
– odniesienie zebranego materiału do praktyki i kontekstu działalności NCBR
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3) Panel ekspertów lub warsztat heurystyczny, w skład którego będzie wchodzić minimum 6 ekspertów
reprezentujących trzy strony procesu innowacyjnego: sektor nauki, sektor administracji publicznej,
sektor przedsiębiorstw oraz instytucję otoczenia biznesu, w tym:
- ekspert z sektora nauki powinien posiadać wiedzę i co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy
we wdrażaniu wyników prac B+R w jednostce naukowej poparte realizacją 5 projektów badawczorozwojowych zakończonych komercjalizacją uzyskanego patentu lub co najmniej pięcioma
publikacjami poświęconymi tematyce komercjalizacji w uznanych czasopismach naukowych
(posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie JCR lub na liście
B wykazu czasopism naukowych MNiSW lub w bazie EIRH);
- ekspert z sektora administracji publicznej powinien posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w
pracy w instytucji zajmującej się wspieraniem innowacyjności, komercjalizacji lub 3-letnie
doświadczenie pracy w wydzielonej komórce zajmującej się tematyką B+R+I instytucji
administracji centralnej.
- ekspert z sektora przedsiębiorstw powinien posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w
dziale B+R przedsiębiorstwa i wykazać się co najmniej trzema technologiami, które zostały
skutecznie wdrożone na rynek.
- ekspert z instytucji otoczenia biznesu powinien posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w
zakresie transferu technologii w pracy w instytucji infrastruktury transferu technologii i
komercjalizacji wiedzy działającej w na styku nauki i przemysłu (np. centrum transferu technologii,
inkubator technologiczny, akademicki inkubator przedsiębiorczości, park technologiczny).
oraz
- ekspert posiadający wiedzę w zakresie logiki lub językoznawstwa, w tym tworzenia definicji
powinien posiadać udokumentowaną wiedzę w zakresie logiki lub językoznawstwa, w tym
tworzenia definicji, potwierdzoną: uczestnictwem w co najmniej dwóch projektach, których
elementem (lub celem) było stworzenie definicji lub co najmniej trzema dwoma publikacjami
naukowymi (książki, opracowania lub artykuły) w zakresie logiki lub językoznawstwa, w tym
tworzenia definicji. W uzasadnieniu wyboru można wskazać inne doświadczenie eksperta w ww.
obszarze.
4) przeprowadzenia konsultacji w postaci warsztatu z pracownikami NCBR otrzymanych wyników w
celu wypracowania ostatecznych definicji i zakresów definicyjnych.
Wykonawca zobowiązany jest do opisania w ofercie obligatoryjnych do zastosowania w badaniu
metod/technik gromadzenia lub analizy danych wskazanych w niniejszym punkcie. W przypadku braku
spełnienia tego wymogu oferta będzie podlegała odrzuceniu.
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Propozycje dodatkowych metod/technik gromadzenia lub analizy danych adekwatnych do celu badania
będą stanowić jedno z kryteriów oceny ofert.

4.1.5. Zakres zadań wykonawcy
1. Opracowanie raportu metodologicznego, na który składać się będzie co najmniej: koncepcja badania
wraz z zestawem technik i narzędzi badawczych uzasadnionych tematem badania, plan i
harmonogram realizacji badania z wyszczególnieniem poszczególnych faz badania oraz koncepcja
prezentacji wyników badania, a także podział zadań i odpowiedzialności poszczególnych członków
zespołu badawczego. W raporcie metodologicznym należy także wskazać ekspertów wraz z opisem
ich doświadczenia zawodowego.
2. Realizacja prac badawczych, analiza jakościowa wyników prac badawczych oraz analiza ekspercka.
3. Przygotowanie raportu końcowego zawierającego wyniki przeprowadzonych prac badawczych,
składającego się z co najmniej następujących elementów:
a) streszczenia raportu (w polskiej i angielskiej wersji językowej);
b) wprowadzenia (opis przedmiotu badania, najważniejszych założeń i celów badania);
c) syntetycznego opisu zastosowanych metod badawczych;
d) opisu wyników badania wraz z ich analizą i interpretacją (zwierającą otrzymane w wyniku prac
badawczych definicje wraz z opisem sposobu ich powstawania);
e) opisu wniosków z przeprowadzonego badania;
f) aneksów zawierających m.in. zastosowane narzędzia badawcze, dokumentację badawczą wraz z
transkrypcją prac przeprowadzonych w ramach panelu ekspertów/warsztatu heurystycznego.
Wykonawca zobowiązany jest do opisania w ofercie obligatoryjnych do zastosowania w badaniu
metod/technik gromadzenia lub analizy danych wskazanych w niniejszym punkcie. W przypadku braku
spełnienia tego wymogu oferta będzie podlegała odrzuceniu.
Propozycje dodatkowych metod/technik gromadzenia lub analizy danych adekwatnych do celu badania będą
stanowić jedno z kryteriów oceny ofert.

4.2. MODUŁ 3 Tacit knowledge w zagranicznych instytucjach wspierających komercjalizację
wyników B+R
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4.2.1. Zakres przedmiotowy badania
Badanie polega na analizie doświadczeń, w tym tzw. wiedzy ukrytej, z zakresu komercjalizacji, jakie
podejmowane są przez wybrane zagraniczne instytucje zajmujące się wsparciem komercjalizacji wyników
prac badawczo-rozwojowych. W badaniu nacisk zostanie położony nie na prezentację systemów organizacji
transferu wiedzy i innowacyjności w ww. instytucjach (istnieją już podobne opracowania na ten temat), tylko
na analizę stosowanych instrumentów, przyjęte strategie, elastyczność w reagowaniu na wyzwania i
podejście do niwelowania zidentyfikowanych barier we wspominanym zakresie. Badanie pozwoli na
prześledzenie sposobu tworzenia i dostosowywania nowych instrumentów pod potrzeby aktorów danego
systemu innowacyjnego (np. jednostki naukowe, przedsiębiorstwa). Badanie będzie także zestawieniem
doświadczeń innych instytucji w tym zakresie (także dobrych praktyk).

4.2.2. Cel
Poznanie najnowszego stanu wiedzy w zakresie tworzenia, konstrukcji, stosowania i ewolucji instrumentów
związanych z komercjalizacją i wdrożeniami, a także podejścia do zarządzania programami lub interwencji
publicznej mającej na celu wsparcie tego obszaru. Istotne jest także poznanie sposobów oceny rezultatów
komercjalizacji, a także rezultatów tej oceny (ewaluacji).
Badanie pozwoli na nakreślenie tła, na którym będą widoczne wyniki badań w pozostałych modułach,
zwłaszcza ewaluacji.
4.2.3. Główne obszary problemowe


Heterogeniczność narodowych systemów innowacyjnych, i związana z tym identyfikacja
możliwości przeniesienia rozwiązań zagranicznych na grunt polski biorąc pod uwagę kontekst:
o

czynników na zewnątrz organizacji oddziałujących na badany obszar;

o

sposobu zarządzania organizacją;

o

otoczenia zewnętrznego ww. instytucji;

o

kwestii wykorzystania internacjonalizacji sfery B+R na rzecz tworzenia innowacji;

o

innych instrumentów/uregulowań znajdujących się poza organizacją, które mają wpływ na
działania związane ze wsparciem komercjalizacji (jeżeli będzie to zasadne).



Odpowiedni dobór krajów i instytucji, wskazanie kryteriów doboru, które mają uzasadnienie ze
względu na pozycję Polski, uwzględnieniem także krajów doganiających „liderów innowacyjności”.
Przedstawienie ww. katalogu kryteriów doboru będzie elementem oceny oferty.



Wskazanie konkretnych działań, które mają możliwość zaimplementowania na gruncie polskim oraz
sformułowanie wniosków płyną z doświadczeń zagranicznych dla NCBR.

4.2.4. Pytania badawcze
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1.

W jaki sposób zagraniczne organizacje zajmujące się komercjalizacją wyników prac B+R tworzą
instrumenty/rozwiązania/narzędzia wsparcia w zakresie komercjalizacji?

2.

Jakie czynniki decydują o skuteczności/braku skuteczności rozwiązań wspierających wyniki prac
B+R?

3.

Jakie wskaźniki/mierniki są stosowane do oceny skuteczności/braku skuteczności ww. rozwiązań?

4.

Które rozwiązania są najskuteczniejsze dla komercjalizacji wyników prac B+R?

5.

W jaki sposób wspomniane organizacje nimi zarządzają? Czy sposób zarządzania przyczynia się do
osiągnięcia zakładanych celów?

6.

Gdzie napotykają największe bariery w ich wdrażaniu i jak je przezwyciężają?

7.

Jakie są elementy wspólne programów, a jakie różnice? Czy przyczyną różnic jest specyfika
narodowych systemów innowacyjnych?

8.

W jaki sposób rozwiązywane są problemy związane np. z dostosowywaniem oferty programowej do
wyzwań rynku, zarządzania programami i ich oceną?

9.

Czy można wskazać istotne różnice w ww. obszarach pomiędzy programami, które korzystają z
dofinansowania ze środków UE i ze środków krajowych?

Przedstawiona powyżej lista pytań nie jest lista zamkniętą. Wykonawca może uszczegółowić przedstawione
pytania oraz zaproponować dodatkowe, istotne z punktu widzenia badania. Lista dodatkowych pytań jest
częścią oferty. Warunkiem włączenia do badania dodatkowych pytań jest ich akceptacja przez
Zamawiającego.

4.2.4. Metodologia:
W ramach metodyki badania wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia co najmniej następującego
zestawu metod/technik gromadzenia lub analizy danych:
1) analizy danych zastanych tj. w szczególności opracowań naukowych, dokumentów programowych,
ewaluacji przeprowadzanych przez organizacje wybrane do badania;
W wyniku analizy danych zastanych:


zostanie stworzony katalog instrumentów wraz z opisem celu instrumentu, logiki
interwencji, organizacji konkursu, kryteriami wyboru,



zebrane zostaną wnioski płynące z ewaluacji programów z zakresu wsparcia komercjalizacji
prac B+R;

2) badań jakościowych realizowanych z przedstawicielami co najmniej 5 instytucji zagranicznych
zaangażowanych we wdrażanie komercjalizacji B+R w postaci pogłębionych wywiadów
indywidualnych (IDI/ITI) z osobami odpowiedzialnymi za programowanie, wdrażanie lub ewaluację
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prowadzonych projektów z ww. obszaru - lista podmiotów będzie przedłożona Zamawiającemu do
akceptacji.
Wykonawca zobowiązany jest do opisania w ofercie obligatoryjnych do zastosowania w badaniu
metod/technik gromadzenia lub analizy danych wskazanych w niniejszym punkcie. W przypadku braku
spełnienia tego wymogu oferta będzie podlegała odrzuceniu.
Propozycje dodatkowych metod/technik gromadzenia lub analizy danych adekwatnych do celu badania będą
stanowić jedno z kryteriów oceny ofert.
Wybór pięciu organizacji, które będą poddane badaniu będzie dokonany na etapie raportu
metodologicznego.

5.2.5. Zakres zadań wykonawcy:
1.

Opracowanie raportu metodologicznego, na który składać się będzie co najmniej: koncepcja badania
wraz z zestawem technik i narzędzi badawczych uzasadnionych tematem badania, plan i
harmonogram realizacji badania z wyszczególnieniem poszczególnych faz badania oraz koncepcja
prezentacji wyników badania, a także podział zadań i odpowiedzialności poszczególnych członków
zespołu badawczego. W raporcie metodologicznym należy także wskazać ekspertów wraz z opisem
ich doświadczenia zawodowego. Częścią raportu metodologicznego jest wskazanie pięciu
organizacji, w których zostanie dokonane badanie wraz z uzasadnieniem ich wyboru. Przy ich
wyborze należy brać uwagę złożoność systemu transferu wiedzy i technologii w danym państwie (i
podobieństwa do systemu funkcjonującego w Polsce), wielkość organizacji, rozumianą jako ilość
projektów i wielkość wsparcia, oraz ilość inicjatyw i wysokość wsparcia nakierowanego na
komercjalizację wyników prac B+R.

2. Realizacja prac badawczych, analiza jakościowa wyników prac badawczych oraz analiza ekspercka.
3. Przygotowanie raportu końcowego zawierającego wyniki przeprowadzonych prac badawczych,
składającego się z co najmniej następujących elementów:
a) streszczenia raportu (w polskiej i angielskiej wersji językowej);
b) wprowadzenia (opis przedmiotu badania, najważniejszych założeń i celów badania);
c) syntetycznego opisu zastosowanych metod badawczych;
d) opisu wyników badania wraz z ich analizą i interpretacją (zwierającą otrzymane w wyniku prac
badawczych definicje wraz z opisem sposobu ich powstawania);
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e) opisów projektów nakierowanych na komercjalizację i występujących w nich dobrych praktyk,
możliwości wykorzystania dobrych praktyk w praktyce działalności NCBR;
f) zestawienia

w

formie

tabelarycznej

najważniejszych

programów

skierowanych

na

komercjalizację wyników B+R;
g) opisu wniosków z przeprowadzonego badania;
h) przedstawienia tabeli rekomendacji;
i)

aneksów zawierających m.in. zastosowane narzędzia badawcze, dokumentację badawczą wraz z
transkrypcją wywiadów.

4.3. MODUŁ 4 Badanie skuteczności wsparcia komercjalizacji w programach NCBR
4.3.1. Zakres przedmiotowy badania
Ewaluacji zostaną poddane wybrane programy NCBR, których celem było wsparcie komercjalizacji.
Przenalizowane zostaną instrumenty wsparcia, które były kierowane zarówno do sektora biznesu, jaki i
sektora naukowego. Ocenie zostaną poddane:
1.

Program Inicjatywa Technologiczna I

2.

Projekty rozwojowe

3.

GEKON

4.

Przedsięwzięcie pilotażowe Go Global.PL

5.

Program Patent Plus

6.

KADTECH

7.

Kreator innowacyjności

8.

IniTech

4.3.2. Cel
Celem ogólnym badania ewaluacyjnego programów pomocowych NCBR jest dostarczenie informacji na
temat bezpośrednich i pośrednich efektów ww. programów realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju.
Celem badania jest podsumowanie efektów wspartych projektów według przyjętych wskaźników,
odnoszących się do skategoryzowanych rezultatów projektów, takich jak: zgłoszone i uzyskane patenty;
wdrożenia do działalności gospodarczej; komercjalizacja, w tym udzielone licencje, przychody z
komercjalizacji; publikacje naukowe; pozyskana aparatura badawcza; stopnie naukowe uzyskane dzięki
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pracom bazujących na wynikach projektów itp. Dane będą analizowane z uwzględnieniem logiki wparcia,
dziedziny projektu i typu beneficjenta.
Cele szczegółowe badania są następujące:


weryfikacja logiki interwencji z perspektywy osiągniętych rezultatów;



ocena, czy udzielana pomoc przyczynia się (bezpośrednio/pośrednio) do osiągnięcia celów, dla
których została przekazana;



ocena, czy pomoc wywołuje efekt zachęty tj. zmienia zachowanie beneficjentów.

Badanie ma za zadanie ocenić następujące obszary analityczne definiowane przez pytania badawcze:


bezpośredni wpływ pomocy na beneficjentów;



pośredni pozytywny wpływ pomocy;



pośredni negatywny wpływ pomocy.

4.3.3. Kryteria badania
W badaniu zostaną uwzględnione następujące kryteria ewaluacyjne:
1. trafność – adekwatność

instrumentów,

sposobu

ich

wdrażania,

doboru beneficjentów w

kontekście problemów zidentyfikowanych na etapie diagnozy;
2. skuteczność – stopnień, w jakim osiągnięto cele interwencji;
3. użyteczność – ocena całościowych, planowanych i nieprzewidzianych efektów interwencji

w

kontekście użyteczności dla gospodarki (badane dla zakończonych i znacznie zaawansowanych
projektów);
4. trwałość (dla ewaluacji podsumowującej) – osiągnięcie pozytywnych efektów netto, wdrożenie
wyników projektów do gospodarki i kontynuowanie działalności B+R wśród beneficjentów ww.
programów.

4.3.4. Główne obszary problemowe


Stopnień, w jakim realizacja programów przez NCBR przyczyniła się do wsparcia procesów
komercjalizacji i transferu technologii;



Identyfikacja efektów programów (takich jak: zgłoszone i uzyskane patenty; wdrożenia do
działalności gospodarczej; komercjalizacja, w tym udzielone licencje, przychody z komercjalizacji;
publikacje naukowe; pozyskana aparatura badawcza; stopnie naukowe uzyskane dzięki pracom
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bazujących na wynikach projektów itp.). Przedstawienie pełnego katalogu efektów będzie
elementem oceny oferty;


Sformułowanie wiodących czynników sukcesów i porażek komercjalizacji ww. programów;



Sformułowanie wniosków z realizacji ww. programów płynących dla interwencji wspierających
komercjalizację prac B+R.

4.3.5. Pytania ewaluacyjne:
1) Czy i w jakim stopniu wyniki projektów realizowanych w programach wymienionych w pkt. 4.3.1.
zostały skomercjalizowane?
2) Jakie są mierzalne efekty ww. projektów w zakresie komercjalizacji wyników prac B+R i transferu
technologii?
3) Jakie były główne przyczyny sukcesów lub porażek w komercjalizacji i transferze technologii
przyjętych programów?
4) Jakie ścieżki (rodzaje) komercjalizacji i transferu technologii przyjęli beneficjenci ww. programów?
5) Jak komercjalizacja projektów B+R wpłynęła na rozwój beneficjentów/ich sytuację finansową? Czy
przełożyła się na wzrost zatrudnienia/dochodów/przychodów /rozszerzenie asortymentu produkcji?
6) Jak komercjalizacja wyników prac B+R wpłynęła na rozwój/sytuację finansową/prowadzenie
dalszych prac badawczych/organizację w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach będących
beneficjentami ww. programów?
7) Jakie są/były dalsze potrzeby uczestników projektów i beneficjentów ww. programów w zakresie
komercjalizacji dofinansowanych projektów oraz innych prowadzonych prac B+R?
8) Jakie działania należy podjąć, aby zwiększyć skuteczność programów nakierowanych na
komercjalizację wyników prac B+R?
Przedstawiona powyżej lista pytań nie jest lista zamkniętą. Wykonawca może uszczegółowić przedstawione
pytania oraz zaproponować dodatkowe, istotne z punktu widzenia badania. Lista dodatkowych pytań z ich
uzasadnieniem jest częścią oferty. Warunkiem włączenia do badania dodatkowych pytań jest ich akceptacja
przez Zamawiającego.

4.3.6. Metodologia
W ramach metodyki badania wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia co najmniej następującego
zestawu metod/technik gromadzenia lub analizy danych:
1) analizy danych zastanych tj. w szczególności dokumentacji programowej, opisu kryteriów wyboru
projektów, informacji o wykorzystaniu wyników projektu rozwojowego;
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2) innych dokumentów określających ramy prawne i wymogi dla systemu oceny projektów.
Wynikiem analizy danych zastanych ma być:
- stworzenie mapy pokazującej miejsce programów NCBR będących przedmiotem badania wśród innych
programów, których celem jest wsparcie komercjalizacji;
- próba odpowiedzi na pytania ewaluacyjne na podstawie dostępnych danych.
Propozycje źródeł danych zastanych dostępnych publicznie lub komercyjnie (np. dane wywiadowni
gospodarczych) będą jednym z kryteriów oceny ofert.
3) badań jakościowych, tj.
a) pogłębionych

wywiadów

indywidualnych

(IDI)

z

osobami

odpowiedzialnymi

za

programowanie, wdrażanie lub ewaluację prowadzonych projektów z ww. obszaru;
b) pogłębionych wywiadów indywidualnych (IDI) z beneficjentami programów wskazanych w pkt
5.3.1;
4) badań ilościowych realizowanych z beneficjentami programów wymienionych w pkt. 4.1.3;
5) studium przypadku (case study) wybranych projektów (min. 1 studium przypadku dotyczące
programów wymienionych w pkt. 4.1.3.);
6) panel ekspertów – co najmniej jeden panel ekspertów, w skład, którego będą wchodzić co najmniej:
- moderator;
- przedstawiciel NCBR;
- ekspert z zakresu komercjalizacji, posiadający wiedzę i doświadczenie poparte realizacją co
najmniej 3 projektów badawczo-rozwojowych zakończonych komercjalizacją uzyskanego patentu
lub co najmniej trzema publikacjami poświęconymi tematyce komercjalizacji w uznanych
czasopismach naukowych (posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących
się w bazie JCR lub na liście B wykazu czasopism naukowych MNiSW lub w bazie EIRH);
- ekspert posiadający wiedzę i doświadczenie w doradztwie lub zarządzaniu programami
publicznymi wsparcia B+R, udokumentowaną udziałem w co najmniej 2 projektach doradztwa
strategicznego w zakresie komercjalizacji rozwiązań B+R oraz 1 projekcie doradczym dotyczącym
zarządzania prawem własności intelektualnej;
Kandydatury na ekspertów Wykonawca przedstawi Zamawiającemu najpóźniej na 2 tygodnie przed
planowanym terminem panelu. Wykonawca powinien przewidzieć wynagrodzenie dla ekspertów spoza
NCBR.
W badaniu ewaluacyjnym musi zostać zastosowana triangulacja metodologiczna, zarówno na poziomie
metod/technik gromadzenia jak i analizy danych – poprzez prezentację w raporcie spójnych wyników
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badania i dokonanie rzetelnej oceny ze strony Wykonawcy, w oparciu o analizę danych pochodzących z
różnych źródeł.
Wykonawca jest zobowiązany dopasować w ofercie wszystkie zaproponowane techniki gromadzenia danych
do odpowiednich pytań badawczych, wskazanych w pkt. 4.3.5. oraz zaproponowanych pytań dodatkowych.
Odpowiedź na każde pytanie musi zostać przygotowana w oparciu o co najmniej dwa źródła danych.
Wykonawca zobowiązany jest do opisania w ofercie obligatoryjnych do zastosowania w badaniu
metod/technik gromadzenia lub analizy danych wskazanych w pkt 4.3.6. W przypadku braku spełnienia tego
wymogu oferta będzie podlegała odrzuceniu.
Propozycje dodatkowych metod/technik gromadzenia lub analizy danych adekwatnych do celu badania będą
stanowić jedno z kryteriów oceny ofert.

4.3.7. Zakres zadań wykonawcy
1. Opracowanie raportu metodologicznego, na który składać się będzie co najmniej:
a) opis koncepcji badania wraz z opisem technik i narzędzi badawczych uzasadnionych tematem
badania, wraz ze sposobem doboru i wielkością próby badawczej. Próba musi być
reprezentatywna dla badanej populacji.
b) plan i harmonogram realizacji badania z wyszczególnieniem poszczególnych faz badania oraz
koncepcją prezentacji wyników badania, a także podziałem zadań i odpowiedzialności
poszczególnych członków zespołu badawczego.
2.

Realizacja prac badawczych, analiza ilościowa i jakościowa wyników prac badawczych oraz
analiza ekspercka.

3.

Przygotowanie raportu końcowego zawierającego wyniki przeprowadzonych prac badawczych,
składającego się z co najmniej następujących elementów:
a) streszczenia raportu (w polskiej i angielskiej wersji językowej);
b) wprowadzenia (opis przedmiotu badania, najważniejszych założeń i celów badania);
c) syntetycznego opisu zastosowanych metod badawczych;
d) opisu wyników badania wraz z ich analizą i interpretacją (zawierającą otrzymane w wyniku prac
badawczych odpowiedzi na pytania badawcze wraz z opisem sposobu ich powstawania);
e) przedstawienia tabeli rekomendacji (także w postaci odrębnego pliku w formacie .xls);
f) wniosków z przeprowadzonego badania i ich opisu;
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g) aneksów zawierających m.in. zastosowane narzędzia badawcze (np. kwestionariusze ankiet,
scenariusze

wywiadów),

dokumentację

badawczą

wraz

z

transkrypcją

wywiadów

przeprowadzonych w badaniu.

5. Harmonogram realizacji badania
Badanie zostanie zrealizowane zgodnie z następującym harmonogramem czasowym:
1. Moduł 1 Wypracowanie definicji pojęć „komercjalizacja” i bliskoznacznych w kontekście prac
B+R+I
a) Raport metodologiczny: wersja robocza w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy; wersja
ostateczna w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy
b) Raport końcowy: wersja robocza w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy; wersja ostateczna w
terminie 74 dni od daty zawarcia umowy
2. Moduł 2 Doświadczenia w komercjalizacji B+R w wybranych instytucji na świecie
a) Raport metodologiczny: wersja robocza w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy; wersja
ostateczna w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy
b) Raport końcowy: wersja robocza w terminie 85 dni od daty zawarcia umowy; wersja ostateczna
w terminie 100 dni od daty zawarcia umowy
3. Moduł 4 Badanie skuteczności wsparcia komercjalizacji w programach NCBR
c) Raport metodologiczny: wersja robocza w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy; wersja
ostateczna w terminie 28 dni od daty zawarcia umowy
d) Raport końcowy: wersja robocza w terminie 120 dni od daty zawarcia umowy; wersja ostateczna
w terminie 134 dni od daty zawarcia umowy
Za wersje ostateczne ww. dokumentów będą uznawane te, które otrzymały pisemną akceptację
Zamawiającego.

6. Informacje dodatkowe

6.1. Wymagania co do prezentacji informacji
1.

Raporty metodologiczne nie powinny przekraczać objętości 40 stron znormalizowanego tekstu w
formacie A4, przyjmując średnio 1800 znaków na stronę).

2.

Raporty końcowe nie powinny przekraczać objętości 100 stron znormalizowanego tekstu w formacie
A4, przyjmując średnio 1800 znaków na stronę).

3.

Raporty metodologiczne i końcowe będą przekazywane Zamawiającemu zarówno w wersji
elektronicznej (format PDF lub .doc/.docx) jak i papierowej (druk dwustronny, w kolorze, zwarty).
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4.

Na prośbę zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dokonania redakcji raportu końcowego, tak
aby mógł on wejść do planowanej publikacji poświęconej komercjalizacji.

5.

Raport końcowy (i przedstawiane Zamawiającemu jego projekty) muszą być zgodne z zapisami SOPZ,
oferty przedstawionej przez Wykonawcę oraz z raportem metodologicznym.

6.

Wykonawca przygotuje prezentację wyników dla każdego wykonanego modułu w postaci prezentacji
multimedialnej liczącej od 20 do 50 slajdów, zawierającej opis badania, zastosowaną metodologię,
najważniejsze wyniki badania oraz wnioski lub rekomendacje.

7.

Wykonawca przedstawi prezentację na co najmniej jednym spotkaniu w siedzibie Zamawiającego lub w
innym wskazanym przez niego miejscu po przedłożeniu roboczej wersji raportu końcowego.

8.

Na prośbę zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do zaprezentowania wyników badań na
konferencji poświęconej komercjalizacji, która planowana jest w 2018 roku oraz na 3 innych
wydarzeniach zorganizowanych przez Zamawiającego.

9.

Wnioski, rekomendacje i wyniki badania zostaną skonsultowane z Zamawiającym przed ostatecznym
odbiorem przez Zamawiającego raportu końcowego z badania.

10. Rekomendacje muszą stanowić opis pożądanego stanu i muszą wynikać z przedstawionych w raporcie
końcowym wniosków. Powinny być sformułowane w sposób precyzyjny oraz pozwalający na ich
zastosowanie. Nie powinny przedstawiać propozycji działań, które już zostały podjęte w tym obszarze.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag do projektów raportów metodologicznych,
projektów raportów końcowych, skróconych wersji raportów końcowych oraz do prezentacji
multimedialnej. Wykonawca w przeciągu 7 dni od daty zgłoszenia uwag zobowiązany jest do
odniesienia się do nich.

6.2. Wymagania wobec Wykonawcy
1.

W raportach końcowych poszczególnych modułów mogą być wykorzystywane wyniki badań
otrzymane w pozostałych modułach badania.

2.

Wykonawca powinien zwracać uwagę na to, by prezentowane informacje posiadały wartość dodaną w
stosunku do dotychczasowego stanu wiedzy.

3.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia anonimowości wszystkim respondentom badania.

4.

Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby kontaktowej i pozostawania w stałym kontakcie
(telefonicznym, e-mailowym) z Zamawiającym w celu informowania o postępie prac i przedstawiania
ich roboczych wyników.

5.

Wykonawca zobowiązany jest do realizowania zadań za pośrednictwem osób wchodzących w skład
zespołu badawczego i wymienionych w wykazie osób załączonym do oferty.

6.

Wykonawca (członkowie zespołu) zobowiązany jest do podpisania się pod wytworzonymi przez
siebie materiałami.
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6.3. Źródła informacji
W celu prawidłowej realizacji badania należy zapoznać się co najmniej z niżej wymienionymi dokumentami
oraz uwzględnić je w czasie realizacji badania:
a) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. Nr 96 poz. 900
z późn. zm.);
b) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym (definicje komercjalizacji
bezpośredniej i pośredniej) (Dz.U. Nr. 164 poz. 1365);
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. Nr 96 poz. 615 z późn.
zm.);
e) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, (Dz. U. Nr 96, poz. 617, z późn.
zm.);
f) „Komercjalizacja B+R dla praktyków 2016”, NCBR, Warszawa 2016;
g)

„Komercjalizacja badań naukowych w Polsce. Bariery i możliwości ich przełamania”, W. Orłowski,
PwC, Warszawa 2013;

h) „Komercjalizacja badań naukowych. Spojrzenie inwestorów i naukowców”, J. Urmański, Enterprise
Forum Poland, 2016;
i)

„Komercjalizacja wyników badań naukowych. Informacja o wynikach kontroli”, Najwyższa Izba
Kontroli, Warszawa 2016;

j)

Raport końcowy z ewaluacji procesu komercjalizacji wyników prac B+R oraz współpracy jednostek
naukowych z przedsiębiorcami w ramach i osi priorytetowej Programu operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka (Poddziałanie 1.2. oraz Poddziałanie 1.3.1.);

k) Dokumenty związane realizacją poszczególnych konkursów (w tym uzyskaniem finansowania przez
NCBR)

i nadzorem nad realizacją umów (dostępne po podpisaniu umowy z Wykonawcą

zamówienia).
l)

Dane będące z posiadaniu Zamawiającego, dostępne w po podpisaniu umowy:
i.

Informacje kontaktowe do beneficjentów (wg. dostępności);

ii. Raporty z wykorzystania wyników badań/raporty z wdrożenia.
Na dzień 9.06.2015 dostępne są następujące raporty:
Lp

Program

raport z
wdrożenia
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raport z
wykorzystania
wyników badań

1.

Inicjatywa Technologiczna

2.

Kreator innowacyjności

3.

PATENT PLUS

4.
5.
6.
7.

Projekty BadawczeRozwojowe I-III
Projekty BadawczeRozwojowe IV
Projekty BadawczeRozwojowe VI
Projekty BadawczeRozwojowe X

8.

KADTECH

9.

INITECH

89
nie było tego
typu raportów
nie było tego
typu raportów
nie było tego
typu raportów
nie było tego
typu raportów
nie było tego
typu raportów
nie było tego
typu raportów
nie było tego
typu raportów
57

24
nie było tego typu
raportów
nie było tego typu
raportów
1
19
109
99
nie było tego typu
raportów
nie było tego typu
raportów

iii. Wyniki wcześniejszych ewaluacji przeprowadzonych w programach.
m) Dokumentacja Projektu Inicjatywa Technologiczna I dostępna na stronie:
i.

http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/inicjatywa-technologiczna-i/

n) Dokumentacja Projektu GEKON dostępna na stronach:
i.

http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/wspolne-przedsiewziecia/gekon/

ii.

http://program-gekon.pl/

o) Dokumentacja Przedsięwzięcia pilotażowego Go Global.PL dostępna na stronach:
i.

http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/goglobal/archiwum-pilotazowego-przedsiewziecia2012-2015/goglobalpl-iii-edycja/

p) Dokumentacja programu Patent plus dostępna na stronie:
i.

http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/patent-plus/

q) Dokumentacja Projektu KADTECH dostępna na stronach:
i.

http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/kadtech/

r) Dokumentacja Projektu Kreator innowacyjności dostępna na stronach:
i.

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/3cf3353768fa2bcb2849d32ae670c5bf.pdf

ii.

http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/kreator-innowacyjnosci/

s) Dokumentacja Projektu IniTech dostępna na stronie:
i.

http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/initech/
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Wykonawca powinien zaproponować także dodatkowe badania i materiały, które przyczynią się do
osiągnięcia celów badania i uzyskania odpowiedzi na pytania badawcze.
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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 „Komercjalizacja wyników prac B+R. Aspekty teoretyczne, praktyczne i
ewaluacja wybranych programów NCBR”
Nawiązując do otrzymanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ,
do

postępowania

prowadzonego

w

trybie

przetargu

nieograniczonego

na

realizację

projektu

„Komercjalizacja wyników prac B+R. Aspekty teoretyczne, praktyczne i ewaluacja wybranych programów
NCBR” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie ujętym w SIWZ, za
cenę:
Cena oferty netto ……………… w tym:
cena netto Modułu 1 ………..
cena netto Modułu 3 ………..
cena netto Modułu 4 ………..
Wartość (łączna) podatku VAT ………………..
Przy zastosowaniu stawki ……% VAT
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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.
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:
5 000 zł, zostało wniesione formie4 .....................................
7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
8. Oświadczam(-y),

iż

realizację

przedmiotu

zamówienia

w

zakresie5

…………………………………………………………………….
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 …
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
5
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.
4
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12. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są następujące dokumenty:
a. ..........................................................
b. ..........................................................
c. .........................................................
d. ………………………………………..

…………………………………
.......................................................................
miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imienne

* Niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3

Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
OŚWIADCZENIE 6
Niniejszym oświadczam(-my), iż
1. spełniam(-my) warunki udziału w postępowaniu na realizację projektu „Komercjalizacja
wyników prac B+R. Aspekty teoretyczne, praktyczne i ewaluacja wybranych programów
NCBR” 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 projektu „Komercjalizacja wyników prac B+R. Aspekty teoretyczne, praktyczne i
ewaluacja wybranych programów NCBR” na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 uPzp;
lub7
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: …………………………..…….

6

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.”
7
Niepotrzebne skreślić
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
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 59 z 73

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 przynajmniej jednego zakończonego projektu8
obejmującego analizy lub badania (z wyłączeniem badań ewaluacyjnych) dotyczące problematyki
B+R+I, przy czym wartość projektu wynosiła co najmniej 30.000 PLN brutto.
Wykonana usługa

Lp.
1.

Nazwa i zakres

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

Data wykonania

od …..…/…..…./…...............

(należy podać datę rozpoczęcia

do …..…/…..…./…...............

i zakończenia wskazanej usługi)

Wartość projektu
Odbiorca (podmiot, który zlecał
wykonanie usługi)
Dokument potwierdzający należyte

8

(dzień / miesiąc / rok)

…………………………………………………..
…………….………………………….………………
…………….………………………….…………….
(nazwa i adres)
Nr strony oferty - …………………..……………

Projekt jest złożonym działaniem o charakterze jednorazowym, które jest podejmowane dla osiągnięcia z góry

określonych celów. Złożoność wynika z szeregu działań, jakie należy wykonać w określonej kolejności, aby można
było osiągnąć cele. Atrybutami projektu są: zdefiniowanie w czasie, niepowtarzalność (jednorazowość), złożoność i
celowość
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wykonanie wyżej wymienionej usługi

)

Wymaganie Zamawiającego - należyte wykonanie przynajmniej dwóch zakończonych projektów9
obejmujących badania ewaluacyjne, dotyczące ewaluacji instrumentów/programów związanych z oceną
wsparcia ze środków publicznych działań z zakresu B+R+I jednostek naukowych lub przedsiębiorców w
Polsce, przy czym wartość każdego projektu wynosiła co najmniej 50.000 PLN brutto
Wykonana usługa

Lp.
1.

Nazwa i zakres

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

Data wykonania

od …..…/…..…./…...............

(należy podać datę rozpoczęcia

do …..…/…..…./…...............

i zakończenia wskazanej usługi)

Wartość projektu
Odbiorca (podmiot, który zlecał
wykonanie usługi)

9

(dzień / miesiąc / rok)

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

Projekt jest złożonym działaniem o charakterze jednorazowym, które jest podejmowane dla osiągnięcia z góry

określonych celów. Złożoność wynika z szeregu działań, jakie należy wykonać w określonej kolejności, aby można
było osiągnąć cele. Atrybutami projektu są: zdefiniowanie w czasie, niepowtarzalność (jednorazowość), złożoność i
celowość
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(nazwa i adres)
Dokument potwierdzający należyte
wykonanie wyżej wymienionej usługi
2.

Nr strony oferty - …………………..……………
…………………………………………………………..

Nazwa i zakres

…………………………………………………………..
tj..

Data wykonania

od …..…/…..…./…...............

(należy podać datę rozpoczęcia

do …..…/…..…./…...............

i zakończenia wskazanej usługi)

(dzień / miesiąc / rok)

Wartość projektu

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

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 projektu „Komercjalizacja wyników
prac B+R. Aspekty teoretyczne, praktyczne i ewaluacja w jakim stopniu wybranych programów
NCBR”.
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
(UWAGA: ZAŁĄCZNIK NALEŻY ZŁOŻYĆ NA WEZWANIE, O KTÓRYM MOWA W PKT. 7.6 SIWZ)

Kierownik projektu
Posiada doświadczenie w kierowaniu co najmniej trzema projektami o charakterze badawczym lub
ewaluacyjnym, dotyczącym programów publicznych wsparcia jednostek komercjalizacyjnych lub B+R+I
jednostek naukowych lub przedsiębiorców w Polsce o minimalnej wartości 50.000 PLN brutto każde.
Wszystkie wskazane 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
ocenić czy zakres badań był adekwatny do wymagań Zamawiającego
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
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Wykształcenie:………………………………………………………..
Wykaz kierowanych projektów:

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

Nazwa badania

3.

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

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

Wartość
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

Specjalista ds. badań ilościowych,
w tym ich projektowania, realizacji oraz analizy i interpretacji uzyskanych wyników
Osoba, która posiada doświadczenie w realizacji ewaluacji/badań/analiz/ekspertyz w zakresie badań
ilościowych łącznie z ich analizą, przy czym odpowiadała za realizację badań ilościowych łącznie z ich
analizą w co najmniej trzech badaniach społeczno-ekonomicznych lub ewaluacyjnych o tematyce B+R+I
o minimalnej wartości 50.000 PLN brutto każde. Wszystkie wskazane 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 ocenić czy zakres badań był adekwatny do
wymagań Zamawiającego.
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykształcenie:………………………………………………………..
Wykaz badań

Nazwa badania

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

metody badawcze)

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

Wartość
Zamawiający

…………………………………………………….

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

Nazwa badania

…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............

Termin realizacji

(miesiąc / rok)

Krótki opis (m.in. cele,
2.

metody badawcze)

………………………………………………………………

Wartość
Zamawiający

…………………………………………………….

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

Nazwa badania

…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............

Termin realizacji

(miesiąc / rok)

Krótki opis (m.in. cele,
3.

metody badawcze)

………………………………………………………………

Wartość
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Specjalista w zakresie badań jakościowych
Osoba która, posiada doświadczenie w realizacji przynajmniej trzech zakończonych badań ewaluacyjnych
o tematyce B+R+I o minimalnej wartości 50.000 PLN brutto każde. Wszystkie wskazane 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 ocenić czy zakres badan
był adekwatny do wymagań Zamawiającego. Ponadto badacz jakościowy posiada także doświadczenie
polegające na prowadzeniu w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej pięciu paneli ekspertów.
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
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Wykształcenie:………………………………………………………..
Wykaz badań

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

Nazwa badania

3.

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

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

Wartość
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Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

Wykaz prowadzonych paneli ekspertów

Nazwa badania

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

Krótki opis celu i zakresu
1.

panelu
Termin realizacji

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

Zamawiający

Nazwa badania

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

Krótki opis celu i zakresu
2.

panelu
Termin realizacji

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

Zamawiający

Nazwa badania

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

Krótki opis celu i zakresu
3.

panelu
Termin realizacji

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

Zamawiający

4.

Nazwa badania

……..…………………………………..…………………
………………………………………..………………………
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Krótki opis celu i zakresu
panelu
Termin realizacji

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

Zamawiający

Nazwa badania

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

Krótki opis celu i zakresu
panelu

5.

Termin realizacji

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

Zamawiający

Analityk problematyki badań B+R+I
Osoba, posiadająca udokumentowaną wiedzę w zakresie problematyki badań B+R+I, potwierdzoną
uczestnictwem w co najmniej dwóch zakończonych projektach z zakresu problematyki B+R+I (w tym
odnoszących się do doświadczeń zagranicznych w tym zakresie), o minimalnej wartości 50.000 PLN
brutto każde, gdzie wyniki projektu są udokumentowane stosownymi publikacjami naukowymi (książki,
opracowania lub artykuły). Wszystkie wskazane 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 ocenić czy zakres badań był adekwatny do wymagań Zamawiającego.
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykształcenie:………………………………………………………..

Wykaz projektów:

1.

Nazwa badania

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
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Termin realizacji
Krótki opis (m.in. cele,
metody badawcze)

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

Publikacje naukowe
dokumentujące wyniki
projektu (Autor, tytuł, rok
wydania, nr ISBN lub ISSN,
inne informacje
bibliograficzne)
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

Nazwa badania

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

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

Publikacje naukowe
2.

dokumentujące wyniki
projektu (Autor, tytuł, rok
wydania, nr ISBN lub ISSN,
inne informacje
bibliograficzne)
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
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Ekspert posiadający wiedzę na temat praktycznych aspektów komercjalizacji
Osoba, posiadająca udokumentowaną wiedzę na temat praktycznych aspektów komercjalizacji wyników
prac B+R potwierdzoną uczestnictwem w co najmniej dwóch projektach zakończonych komercjalizacją
rozwiązania będącego wynikiem prac B+R o minimalnej wartości 50.000 PLN brutto każde lub co
najmniej dwiema publikacjami naukowymi z tego zakresu. Wszystkie wskazane 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 ocenić czy zakres badań był adekwatny do
wymagań Zamawiającego.
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykształcenie:………………………………………………………..

Wykaz projektów (opcjonalnie)
Nazwa

Termin realizacji

1.

Krótki opis, w tym opis

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

efektów wdrożenia
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

Nazwa projektu

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

2.
Termin realizacji

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

Strona 71 z 73

Krótki opis, w tym opis

………………………………………………………………

efektów wdrożenia
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
Wykaz publikacji (opcjonalnie)

Tytuł publikacji

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

Zakres
1.

Miejsca publikacji
(wydawnictwo lub tytuł
czasopisma)

…………………………………………………….

Numer ISBN (jeśli dotyczy)

Tytuł publikacji

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

Zakres
2.

Miejsca publikacji
(wydawnictwo lub tytuł
czasopisma)

…………………………………………………….

Numer ISBN (jeśli dotyczy)

…………………………………

………………………………………………

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 10
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

10

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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