Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Zapytanie Ofertowe

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Ekspertyza dot. ryzyk, zagrożeń i problemów w związku z zamykaniem projektów realizowanych
w ramach XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
II. UZASADNIENIE REALIZACJI BADANIA
Do końca czerwca br. w ramach XIII Priorytetu PO IiŚ zakończył się okres kwalifikowalności 22
projektów, 18 projektów zostało zakończonych, w tym w przypadku 11 wypłacona została płatność
końcowa, co stanowi 41,5 % wszystkich wdrażanych przez Uczelnie wyższe projektów. Jednocześnie
odnotowuje się wysoki stopień certyfikacji wydatków w projektach. Uwzględniając fakt, że według
stanu na dzień 11 sierpnia 2014 r. 18 projektów kończy się w 2015 r., z czego 8 w III i IV kwartale
2015 r. jak również to, że na początku sierpnia br. w związku ze zgodą Ministra Finansów
na uruchomienie tzw. mechanizmu elastyczności alokacja dla XIII Priorytetu, została zasilona kwotą
ponad 175 mln ze środków EFRR, IP widzi potrzebę wykonania ekspertyzy dotyczącej ryzyk
i zagrożeń w realizacji projektów.
III. OBSZARY BADANIA
Ekspertyza obejmie projekty, których okres kwalifikowalności wydatków w umowach
o dofinansowanie został określony do końca 2015 r., czyli do ostatecznej daty kwalifikowalności
wydatków w ramach PO IiŚ, jak również projekty, którym przyznane zostanie dofinansowanie
w związku ze zwiększeniem alokacji. Lista projektów, które powinny zostać objęte analizą ryzyka
zostanie przedłożona przez IP. Rezultatem ekspertyzy powinno być wskazanie, spośród listy
projektów przekazanych przez IP, najbardziej zagrożonych projektów i wypracowanie propozycji
sposobów naprawczych, tak aby realizacja wszystkich projektów mogła zakończyć się do końca 2015
r.
W ramach wykonania ekspertyzy konieczna będzie weryfikacja ww. projektów pod kątem ryzyk
związanych z procedurami zamknięcia projektów, w tym w szczególności w kontekście ich realizacji
zgodnie z harmonogramami realizacji projektu. Ekspertyza swoim zakresem obejmie analizę stopnia
wdrożenia projektów, zagrożeń i problemów, które będą miały wpływ na osiągnięcie efektów
rzeczowych i finansowych projektów do końca okresu kwalifikowalności wydatków PO IiŚ.
W ramach analizowanych projektów konieczne będzie wykazanie listy problemów i ryzyk
ukazujących wszelkie zagrożenia ze wskazaniem i uzasadnieniem propozycji środków zaradczych.

IV. GŁÓWNE CELE I REZULTATY EKSPERTYZY
Cel główny badania:
1. Identyfikacja zagrożeń i problemów występujących we wskazanych projektach i mogących
mieć wpływ na osiągnięcie zakładanych efektów finansowych i rzeczowych w okresie
kwalifikowalności wydatków PO IiŚ.
2. Wypracowanie propozycji działań naprawczych w projektach, w których zidentyfikowano
największe ryzyka i zagrożenia, tak aby ich realizacja mogła zakończyć się do końca 2015 r.
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Szczegółowe cele badania to:
1. Analiza stopnia wdrażania projektów będących w trakcie realizacji, a których zakończenie
przypada na koniec 2015 r.
2. Identyfikacja projektów, w których mogą wystąpić ryzyka związane z niezakończeniem
prac do końca 2015 r.
Zakres badania:
•
•

Tematyczny: postęp prac w projektach, których zakończenie planuje się na 2015 r.
realizowanych w ramach XIII osi PO IiŚ.
Czasowy: Ekspertyza obejmuje okres od momentu rozpoczęcia realizacji ww. projektów
do momentu rozpoczęcia realizacji przedmiotowego badania.

V. PYTANIA DO EKSPERTYZY
Dodatkowe pytania do ekspertyzy do pytań zaproponowanych przez Zamawiającego powinny zostać
przedstawione przez Wykonawcę wraz z przyporządkowaniem ich do celów badania.
1. Analiza stopnia wdrażania projektów będących w trakcie realizacji, a których zakończenie
przypada na koniec 2015 r., w zakresie postępu prac, wydatkowania i rozliczania środków
w stosunku do harmonogramów.
a) Czy prowadzone prace w ramach projektów przebiegają zgodnie z harmonogramami
zawartymi w umowach z wykonawcami? Jeśli nie, jakie są tego powody i jakie to niesie
konsekwencje? Czy stanowi to zagrożenie niezakończenia projektów do końca 2015 r.? Jakie
powinny zostać wdrożone rozwiązania lub działania naprawcze, aby uniknąć opóźnień?
b) Czy wnioski o płatność w ramach projektów są przekazywane zgodnie z umowami
o dofinansowanie? Czy występują jakieś opóźnienia w tym zakresie na poziomie
beneficjentów lub podczas weryfikacji wniosków o płatność przez IW? Jakie ewentualnie
powinny zostać wdrożone rozwiązania lub działania naprawcze, aby uniknąć opóźnień?
c) Jaki jest stopień osiągnięcia wartości poszczególnych wskaźników w ramach projektów
planowanych do zakończenia w 2015 r. w odniesieniu do wartości docelowych określonych
na poziomie umów o dofinansowanie?
d) Czy w związku z przeprowadzeniem i realizacją umów w ramach postępowań przetargowych
występują jakieś opóźnienia w projektach względem harmonogramów realizacji projektów?
Jeżeli tak, to jakie są przyczyny opóźnień i co może powodować największe problemy
w realizacji projektów do końca okresu kwalifikowalności wydatków? Jakie ewentualnie
powinny zostać wdrożone rozwiązania lub działania naprawcze, aby uniknąć opóźnień?
e) Czy w projektach występują jakieś problemy i zagrożenia związane z przeprowadzaniem
postępowań o udzielnie zamówień publicznych zwłaszcza w zakresie robót budowlanych?
f) Czy cele zakładane w prognozach finansowych w ramach projektów dotyczących
wydatkowania środków są zgodne z faktycznie osiąganym poziomem wydatkowania? Jeżeli
nie są zbieżne, to w jakim kierunku i jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy? Jakie
ewentualnie powinny zostać wdrożone rozwiązania lub działania naprawcze, aby uniknąć
opóźnień?

2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

2. Zagrożenia i problemy, jakie występują w projektach i mogą mieć wpływ na osiągnięcie
zakładanych efektów finansowych i rzeczowych z końcem 2015 r.
a) Jakie ryzyka, zagrożenia i problemy występują w realizowanych projektach i jakie stanowią
zagrożenie niewykonania projektów do końca 2015 r.?
g) Czy ryzyka i problemy występujące w projektach zagrożonych wykonaniem do końca 2015 r.,
mają charakter systemowy czy są to raczej problemy operacyjne? Co można
w szybki sposób usprawnić w ramach problemów operacyjnych i systemowych? Jakie
ewentualnie powinny zostać wdrożone rozwiązania lub działania naprawcze, aby uniknąć
opóźnień?
b) Które projekty planowane do zamknięcia w 2015 r. charakteryzują się wysoką
skutecznością/efektywnością w realizacji, a które niską? Z jakich czynników wynika
ta charakterystyka? W jaki sposób można usprawnić realizację projektów mniej
skutecznych/efektywnych?
c) Jakie są rekomendowane działania przeciwdziałające ryzyku opóźnień prac i wydatkowania
środków do końca 2015 dla poszczególnych projektów?
VI. MINIMALNA METODOLOGIA I UDZIAŁ EKSPERTÓW.
Szczegółowa koncepcja prac analitycznych i doradczych wraz z proponowaną metodologią oraz
technikami analizy ryzyka zapewniającą realizację wszystkich celów ekspertyzy powinna zostać
przedstawiona przez Wykonawcę.
W ramach minimum metodologicznego Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca zapewni
w ofercie plan osiągnięcia celów ekspertyzy oraz odpowiedzi na wszelkie stawiane pytania
znajdujące się w opisie zamówienia oraz zaproponowane przez wykonawcę.
Wymagane minimum metodologiczne obejmuje:
•

•
•

analiza danych (Desk Resarch) – dotycząca wniosków o płatność wraz z częścią
sprawozdawczą, poświadczeń wydatków przezywanych z IW do IP i z IP do IZ
oraz inne dokumenty zaproponowane przez wykonawcę, a których zakres
i zaproponowany dobór będzie jednym z elementów kryteriów merytorycznych
wyboru ofert.
analiza ryzyka projektów wskazanych w załączniku nr 1.
wizyty monitorujące w wytypowanych projektach o najwyższym wskaźniku
ryzyka przy udziale niżej wymienionych ekspertów. (W ramach projektów
obarczonych największym ryzykiem Wykonawca ekspertyz wybierze próbę
projektów w przedziale od 4 do 6, w których zostaną przeprowadzone wizytacje
na miejscu. Metodologia wyboru próby projektów, które zostaną objęte wizytą na
miejscu zostanie przekazana wraz z ofertą. Ostateczna lista projektów objętych
wizytą na miejscu zostanie uzgodniona z Zamawiającym.)

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. wykonali należycie, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem ogłoszenia zamówienia, co
najmniej trzy badania, ekspertyzy lub audyty przedsięwzięć finansowanych ze środków
publicznych, o wartości każdej z nich co najmniej 50 tys. złotych na temat analiz ryzyka;
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2. wyznaczą zespół składający się przynajmniej z 2 osób, z których każda posiada co najmniej 3letnie doświadczenie w realizacji badań społeczno-ekonomicznych, ekspertyz lub audytów oraz 2
ekspertów (wymogi dotyczące ekspertów przedstawione są w pkt 3 poniżej). Minimalna wielkość
składu zespołu to 2 osoby, przy czym eksperci nie mogą powielać swoich profili i funkcji.
Spośród składu Zespołu Wykonawca wyznaczy jedną osobę na koordynatora badania, która
pełniła funkcję koordynatora lub kierownika co najmniej dwóch badań programów lub projektów
dotyczących problematyki analizy ryzyka, posiada wiedzę praktyczną i teoretyczną w zakresie
metodologii badań i analiz, posiada doświadczenie w stosowaniu technik analiz ryzyka;
3. zapewnią udział 2 ekspertów o następującym doświadczeniu :
−
−

zarządzania (tj. koordynacji projektów) co najmniej 3 budowlanymi projektami
inwestycyjnymi współfinansowanymi ze środków publicznych;
z zakresu budownictwa posiadający wpis do centralnego rejestru rzeczoznawców
budowlanych oraz doświadczenie w wydaniu opinii na temat co najmniej 3 budowlanych
projektów inwestycyjnych o minimalnej wartości 10 mln zł każdy.

4. nie znajdują się w sytuacji konfliktu interesów w stosunku do Wykonawców realizujących
Zadanie badawcze.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wymagane jest złożenie
następujących dokumentów:
1. Wykaz wykonanych usług (Załącznik nr 2),
2. Wykaz osób zespołu po stronie Wykonawcy lub specyfikacja profilu ekspertów (Załącznik nr 3)
wraz z opisem dorobku zawodowego każdej z osób oraz uzasadnieniem doboru ekspertów,
VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY:
Zamawiający będzie stosował przy ocenie następujące kryteria o poszczególnych wagach:
1.

cena - 30% (max 30 pkt.)

2.

zaproponowana metodologia ekspertyzy -70% (max 70 pkt.)
Ocenie będą podlegać następujące elementy (liczba przyznanych punktów będzie zależeć od
stopnia spełnienia danego kryterium):
a) metody/techniki badawcze (0 -26 punktów)
•

Stopień, w jakim uwzględniono wymagane przez Zamawiającego metody, techniki
badawcze i omówiono ich planowany sposób i zakres zastosowania w ekspertyzie
(z uwzględnieniem i uzasadnieniem ewentualnych modyfikacji i uzupełnień, jeśli są
konieczne). (0-10 punktów)

•

Adekwatność przedstawionego sposobu i zakresu wykorzystania metod/technik
badawczych do potrzeb i celów ekspertyzy (0-10 punktów):

•

zaproponowane metody i sposób, w jaki Wykonawca zamierza przeprowadzić wizyty
monitorujące oraz wyłonić projekty, w których będą one przeprowadzone. (0-6
punktów)

b) narzędzia, źródła informacji (0-25 punktów)
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•

Przedstawienie dokładnego opisu proponowanych narzędzi (w tym technik analizy
ryzyka) i źródeł informacji, adekwatnie do celów i koncepcji badania,
w szczególności:
o

o

wskazanie materiałów i zasobów technicznych, jakie zostaną
(kwestionariuszy, scenariuszy itd. – w zależności od przedstawionej
propozycji metodologicznej) użyte do wykonania danej czynność;
wskazanie źródła danych i informacji, jakie zostaną wykorzystane.

c) dodatkowe zagadnienia do ekspertyzy (0-9 punktów)
o

o

Ocenie zostaną poddane maksymalnie 3 zaproponowane w ofercie dodatkowe
zagadnienia lub pytania badawcze odnoszące się do celów ekspertyzy
określonych
w opisie przedmiotu Zamówienia, inne niż wyszczególnione przez
Zamawiającego.
W ramach każdego ocenianego dodatkowego zagadnienia lub pytania ocenie
zostanie poddana jego zasadność oraz wartość dodana w kontekście celów i
koncepcji ekspertyzy. Za każde oceniane zagadnienie lub pytanie Wykonawca
może otrzymać do 3 punktów.

d) dodatkowe metody i techniki badawcze (0-10 punktów)
o

o

Ocenie zostanie poddana maksymalnie jedna zaproponowana w ofercie
dodatkowa metoda i technika badawcza, inna niż wyszczególnione przez
Zamawiającego.
Przy ocenie będą brane uwagę pod uwagę: zasadność oraz wartość dodana z
punktu widzenia celów i zagadnień ekspertyzy.

VIII. DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE
W celu prawidłowej realizacji badania Wykonawca powinien zapoznać się m.in.:
z poniżej wymienionym dokumentami dostępnymi na stronach internetowych (www.mir.gov.pl,
www.pois.gov.pl, www.nauka.gov.pl, www.stat.gov.pl oraz www.ncbir.gov.pl ):
Dokumenty programowe oraz inne obowiązujące dokumenty tj. wytyczne, zalecenia min.:
−
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
−
Szczegółowy Opis Priorytetów PO IiŚ 2007 – 2013,
−
Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ z dnia 21 czerwca 2011 r.,
−
Wytyczne w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ z dnia 28 maja 2013 r.,
−
Wytyczne w zakresie sprawozdawczości PO IiŚ z dnia 20 lutego 2012 r.
Akty prawne:
−
−
−

ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U.
z 2009 Nr 84, poz. 712 z późn. zm.),
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1240
z późn. zm.),
ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz.759),
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−

−

−

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999,
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Dokumenty,
rozporządzenia
i
wytyczne
KE
umieszczone
na
stronie
http://ec.europa.eu/regional_policy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Funduszu Spójności, w tym projekty rozporządzeń dla perspektywy finansowej na lata 20142020 opublikowane w październiku 2011 roku przez Komisję Europejską.
- raporty końcowe z badań ewaluacyjnych dotyczących POIiŚ 2007-2013 oraz badań
przeprowadzonych dotychczas przez Instytucję Pośredniczącą dla Priorytetu XIII PO IiŚ.

Dodatkowo, w trakcie realizacji badania Wykonawca będzie miał dostęp do następujących
dokumentów:
−
wybrane wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetów XIII PO IiŚ,
−
wybrane umowy o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Priorytetu XIII PO IiŚ,
−
wybrane wnioski o płatność beneficjentów,
−

dane z KSI SIMIK 2007-2013,

−
−

Instrukcje Wykonawcze i procedury IW oraz IP,
inne dokumenty nie będące ogólnie dostępne, które Zamawiający dostarczy Wykonawcy w celu
analizy dokumentów,
lista projektów, które zostaną objęte ekspertyzą w załączniku 1.

−

IX. ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY
1. Uczestnictwo w spotkaniu inaugurującym proces realizacji ekspertyzy, gdzie Zamawiający
przedstawi wszystkie swoje oczekiwania i ewentualne ograniczenia związane z realizacją
ekspertyzy (czasowe, bazodanowe etc.), a Wykonawca przedstawi listę ewentualnych pytań
i potrzeb informacyjnych.
2. Opracowanie projektu raportu z ekspertyzy na podstawie konsultacji z Zamawiającym oraz
z innymi odbiorcami .
3. Przedstawienie wstępnych wyników ekspertyzy przed przygotowaniem ostatecznego raportu
z ekspertyzy w siedzibie Zamawiającego, w terminie ustalonym przez obie strony
zamówienia– przeprowadzenie dyskusji w zakresie zawartości raportu.
4. Opracowanie raportu końcowego z ekspertyzy; raport powinien zawierać rozdział dotyczący
rekomendacji wynikających z ekspertyzy przypisanych do każdego zagrożonego projektu.
Rekomendacje powinny zostać przedstawione w formie propozycji konkretnych zapisów lub
decyzji, ze wskazaniem adresatów rekomendacji. Należy także dokonać ich priorytetyzacji.
5. Wnioski, rekomendacje i wyniki badania zostaną skonsultowane z odbiorcami wyników przed
ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego raportu końcowego. Wypełniona tabela
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rekomendacji zostanie przez Wykonawcę umieszczona w formie załącznika do raportu
końcowego z badania,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do przygotowanych narzędzi i raportu
z ekspertyzy oraz jego aneksów i załączników. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia uwag
oraz przedstawienia narzędzi i raportu do akceptacji Zamawiającego.
W przypadku zbierania danych pierwotnych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania
Zamawiającemu dokumentacji realizacji i wyników badań. Wykonawca jest zobowiązany do
zapewnienia anonimowości wszystkim ewentualnym respondentom ekspertyzy oraz do pozostawania
w stałym kontakcie z Zamawiającym w celu informowania o postępie prac i przedstawiania ich
roboczych wyników.
Ponadto, od Wykonawcy oczekuje się pełnej współpracy z Zamawiającym w zakresie:
1.

Uzgadniania kwestii związanych z metodologią, w tym konsultowania narzędzi do wykonania
ekspertyzy,

2.

Utrzymywania stałego kontaktu (wyznaczenie osoby/osób do kontaktów roboczych, spotkania
robocze, telefoniczne, e-mail, pisma oficjalna korespondencja),

3.

Przekazywania na każde życzenie Zamawiającego pełnej informacji o stanie realizacji
ekspertyzy,

4.

Udokumentowania
pierwotnych.

materiału

badawczego

pozyskanego

X.SPOSÓB PREZENTACJI ZAŁOŻEŃ
W STOSUNKU DO WYNIKÓW OCENY

w

trakcie

EKSPERTYZY

zbierania

ORAZ

danych

WYMOGI

1.

Wykonawca przedstawi wersję roboczą raportu z ekspertyzy na spotkaniu
w siedzibie Zamawiającego, w celu zgłoszenia uwag Zamawiającego i uzgodnienia
z Wykonawcą ostatecznej wersji raportu z ekspertyzy.

2.

Wykonawca sporządzi raport z ekspertyzy zawierający, co najmniej:

a)

streszczenie (najważniejsze wyniki całego badania, wypunktowanie wniosków wraz
z rekomendacjami) – do 3 strony A4 - w językach: polskim i angielskim,

b) spis treści,
c)

wprowadzenie (opis przedmiotu, głównych założeń i celów ekspertyzy),

d) opis

zastosowanej metodologii
towarzyszących badaniu),

(opis

realizacji

ekspertyzy

oraz

okoliczności

e)

opis wyników ekspertyzy, ich analizę i interpretację dokonany w oparciu o cele
szczegółowe ekspertyzy (rozdziały analityczne powinny zawierać podsumowania
i wnioski cząstkowe),

f)

wnioski i powiązane z nimi rekomendacje, wraz z proponowanym sposobem ich
wdrożenia,
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g) aneksy, w tym zestawienia danych, sprawozdanie z realizacji badań terenowych, lista
organizacji,
które
wzięły
udział
w
badaniu,
lista
dokumentów
i publikacji wykorzystanych przy realizacji ekspertyzy, wykorzystane narzędzia badawcze;
3.

Wykonawca dostarczy raporty (wersje roboczą i ostateczną) w wersji elektronicznej
(e-mail);

4.

Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi do wersji roboczej raportu w terminie do
5 dni kalendarzowych od daty otrzymania wersji roboczej;

5.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawione wersje robocze raportów w terminie 5 dni
kalendarzowych od daty otrzymania uwag do wersji roboczej dokumentów;

6.

Po przyjęciu ostatecznych wersji raportu, Wykonawca dostarczy wersje papierowe raportu
w formie prezentacji multimedialnej i raportu z ekspertyzy - w 3 egzemplarzach;

7.

Wykonawca dostarczy raport i prezentację z ekspertyzy w postaci elektronicznej (CD);

8.

Tekst główny raportu z ekspertyzy nie powinien liczyć więcej niż 50 stron, z wyłączeniem
streszczenia i załączników;

9.

Elementem raportu z ekspertyzy będzie wypracowana przez Wykonawcę Tabela wdrażania
rekomendacji,

10.

Prezentacja multimedialna zostanie przekazana Zamawiającemu do ewentualnego dalszego
wykorzystania;

11.

Wykonawca po przygotowania roboczego raportu z ekspertyzy przedstawi w siedzibie
Zamawiającego prezentację z wynikami ekspertyzy, celem uzgodnienia ostatecznej wersji
raportu z ekspertyzy:
a) streszczenie głównych wyników ekspertyzy,
b) tabele, zestawienia i wykresy zawierające wyniki pierwszych etapów ekspertyzy

12.

Wymagania dodatkowe:

a)

wszystkie materiały (papierowe oraz elektroniczne) muszą być zgodne z system
identyfikacji wizualnej Narodowej Strategii Spójności oraz z Zasadami promocji projektów
dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Zamawiający
przekaże Wykonawcy odpowiednie logotypy,

b) ciąg logotypów powinien być umieszczony w widocznym miejscu – w przypadku
materiałów kolorowych Zamawiający przekaże Wykonawcy logotypy w wersji kolorowej,

c)

wszystkie materiały muszą zawierać tekst: Ekspertyza finansowana ze środków
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
oraz
budżetu
państwa
w
ramach
pomocy
technicznej
Programu
Operacyjnego
Infrastruktura
i Środowisko,

d) Raport z ekspertyzy musi być przygotowany w języku polskim, w wyjątkiem streszczenia
raportu
z
ekspertyzy,
w języku angielskim.

które

dodatkowo

będzie

przygotowane

również
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X. TERMIN REALIZACJI
Przewidywany termin realizacji całości zamówienia – 55 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy, tj:
1.

Przedłożenie roboczej wersji raportu końcowego – w terminie 45 dni kalendarzowych
od dnia podpisania umowy,

2.

Przeprowadzenie prezentacji z roboczej wersji ekspertyzy w siedzibie Zamawiającego –
w terminie 35 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

3.

Przedłożenie ostatecznej wersji raportu z ekspertyzy wraz z aneksami i załącznikami,
uwzględniającego zgłoszone przez Zamawiającego uwagi – w terminie 55 dni kalendarzowych
od dnia podpisania umowy.
XI. FINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

1.

Zamówienie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.

ZAŁĄCZNIK (1):
1. Lista projektów, w których termin zakończenia realizacji przypada na 2015 r.
2. Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy
i doświadczenia w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert
3. Wykaz osób w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dysponowanie
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed
upływem terminu składania ofert

Termin przekazania odpowiedzi na zapytanie ofertowe mija 17 września 2014 r.
Odpowiedź na zapytanie ofertowe prosimy przesłać na adres grzegorz.sowula@ncbr.gov.pl
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Zamawiający zastrzega nie wybranie oferty w niniejszym postępowaniu bez podania przyczyny.
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