Ocena wsparcia udzielonego w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace
rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”
Wspólne Przedsięwzięcie SYNChem.

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert
do dnia 12-02-2018
Numer ogłoszenia
1084907
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy złożyć w siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka
47a, 00-695 Warszawa, II p. p. 204 (kancelaria) lub przesłać mailem na niżej podany adres.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
aleksander.zolnierski@ncbr.gov.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Aleksander Żołnierski, główny specjalista w Dziale Strategii, Analiz i Ewaluacji
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
22 390 71 74
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Uwaga: ze względu na obszerność opisu oraz ograniczoną liczbę znaków w Bazie
konkurencyjności, pełen Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w załączniku nr 2.
Składając ofertę należy korzystać z pełnej wersji opisu przedmiotu zamówienia znajdującego
się w w/w załączniku.
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Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) to największy w Unii Europejskiej program
finansujący badania, rozwój i innowacje ze środków funduszy strukturalnych oraz drugi pod
względem budżetu krajowy program na lata 2014-2020. Na jego realizację przeznaczono ok.
8,6 mld euro z funduszy europejskich (w tym dla I i IV osi około 5 mld €). Dzięki tym środkom
naukowcy i przedsiębiorcy zyskują nowe możliwości prowadzenia wspólnych przedsięwzięć
badawczo-rozwojowych, których wyniki będą praktycznie wykorzystane w gospodarce.
Celem poddziałania 4.1.1. w ramach którego realizowany jest program SYNChem jest
ukierunkowanie aktywności jednostek naukowych na realizację prac badawczo-rozwojowych
nad rozwiązaniami technologicznymi, których potrzeba przeprowadzenia została
zdefiniowana przez konkretnych przedsiębiorców. Realizacja poddziałania przebiega w
dwóch etapach:
1. wybór strategicznych programów badawczych, wskazujących obszary i tematy badawcze,
w ramach których prowadzone prace B+R stanowić będą odpowiedź na zdefiniowany przez
przedsiębiorcę problem technologiczny,
2. nabór i ocena projektów obejmujących przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych
nad zagadnieniami zdefiniowanymi w programie strategicznym.
Wsparcie otrzymają badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe o
tematyce określonej w programie strategicznym realizowane przez konsorcja jednostek
naukowych lub jednostek naukowych z przedsiębiorcami..
Wspólne Przedsięwzięcie SYNChem jest wynikiem podpisania 21 lipca 2015 roku
porozumienia pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a firmą Synthos S.A. Program
ten polega na wsparciu badań naukowych oraz prac rozwojowych nad nową generacją
produktów z obszarów przemysłu chemicznego, kluczowych z punktu widzenia firmy Synthos
S.A. (Partnera Wspólnego Przedsięwzięcia).
Zadaniem programu jest zarówno ukierunkowanie aktywności jednostek naukowych na
realizację prac badawczo-rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi w obszarach
wskazanych przez Synthos S.A., jak również stymulowanie wzrostu zaangażowania
przedsiębiorców w finansowanie prac badawczo-rozwojowych w branży chemicznej. W
ramach Wspólnego Przedsięwzięcia SYNChem realizowane są działania na rzecz opracowania
i wdrożenia innowacyjnych technologii, materiałów i wyrobów, celem podniesienia
innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki w obszarze przemysłu
chemicznego w perspektywie roku 2023. Przedmiotem Wspólnego Przedsięwzięcia
SYNChem są cztery obszary tematyczne:
1. Nowoczesne i ekologiczne antydegradanty oraz inne chemikalia dla przetwórstwa
kauczuków, elastomerów i tworzyw
2. Wysokosprawne elastomery, tworzywa, włókna i materiały kompozytowe dla przemysłu i
medycyny
3. Efektywne ekonomicznie technologie produkcji chemikaliów specjalistycznych z surowców
odnawialnych
4. Nowoczesne środki ochrony roślin, w tym bio-pestycydy
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Obszary te zostały zdefiniowane przez firmę Synthos S.A. jako kluczowe i stanowią
odpowiedź na potrzeby jej klientów, dla których firma chce być komplementarnym
dostawcą. W ramach Wspólnego Przedsięwzięcia SYNChem realizowane są trzy projekty.
Analizie poddane zostaną projekty realizowane w ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne
programy badawcze dla gospodarki” Wspólne Przedsięwzięcie SYNChem – 7 projektów.
Zamówienie dotyczy przeprowadzenia badań ewaluacyjnych, których celem ocena
aktualności określonych celów programu Uwaga: ze względu na obszerność wymaganego
opisu oraz ograniczone miejsce w formularzu, pełen Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje
się w załączniku 2 do niniejszego Ogłoszenia. Składając ofertę należy korzystać z opisu w w/w
załączniku. SYNChem, w tym m.in. ocena potencjalnej skuteczności oraz możliwości
osiągniecia celów programu, ocena potencjalnej użyteczności programu, identyfikacja
potrzeb kluczowych beneficjentów i potencjalnych beneficjentów w kontekście celów
programu oraz analizy struktury programu, systemu zarządzania programem, stopnia
koherencji programu z innymi przedsięwzięciami NCBR.
Kategoria ogłoszenia
Usługi
Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Wykonanie badania, którego przedmiotem będzie system wdrażania SYNChem, stopień
aktualności programu oraz czynniki zewnętrzne kształtujące rynek dla rozwiązań
powstających w ramach realizowanych w programie projektów w tym także stopień
koherencji z innymi przedsięwzięciami NCBR. Ewaluacja koncentrować się będzie na
kwestiach aktualności programu i sprawności systemu jego wdrażania. Konceptualizacja
celów badania obejmuje zagadnienia opisujące warunki zewnętrzne wdrażania programu
oraz system zarządzania i wdrażania programu. Zoperacjonalizowane cele badania obejmują:
• analizę skwantyfikowanych celów SYNChem, w tym w kontekście specyfiki programu
będącego Wspólnym Przedsięwzięciem,
• identyfikację ewentualnych błędów w początkowo określonych celach i wskaźnikach,
• ocenę aktualności programu pod względem zmieniającej się sytuacji otoczenia
gospodarczego, strategii UE, polityki krajowej i kontekstu prawnego,
• weryfikację zidentyfikowanych potrzeb kluczowych beneficjentów i potencjalnych
beneficjentów,
• analizę sprawności przepływu informacji, dokumentów, środków finansowych i realizacji
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zadań,
• identyfikację barier dla wdrażania programu,
• identyfikację czynników wpływających na sukces lub porażkę programu,
• stopień koherencji programu z innymi przedsięwzięciami NCBR.
Cele główne:
1. Sformułowanie rekomendacji dotyczących stopnia aktualności programu
2. Sformułowanie rekomendacji dotyczących wdrażania programu
Cele szczegółowe:
1. Ocena aktualności określonych celów programu SYNChem w kontekście Poddziałania 4.1.1
POIR, rządowych i unijnych dokumentów strategicznych.
2. Ocena potencjalnej skuteczności oraz możliwości osiągniecia celów programu SYNChem w
szczególności w kontekście specyfiki działań realizowanych w formie wspólnych
przedsięwzięć.
3. Ocena potencjalnej użyteczności programu SYNChem w kontekście możliwości
zwiększenia zyskowności i przychodów z eksportu Synthos S.A. dzięki wdrożeniu nowych lub
ulepszonych rozwiązań technologicznych, innowacyjnych materiałów i wyrobów uzyskanych
w wyniku realizacji programu w kolejnych latach.
4. Identyfikacja potrzeb kluczowych beneficjentów i potencjalnych beneficjentów w
kontekście celów programu.
5. Analiza struktury programu z puntu widzenia logiki interwencji.
6. Analiza wskaźników zastosowanych w programie, w tym odnoszących się do pomiaru
celów wspólnego przedsięwzięcia (w tym identyfikacja ewentualnych błędnie
zdefiniowanych celów).
7. Analiza systemu zarządzania programem, w tym sprawności przepływu informacji i
dokumentów (w tym działań marketingowych w zakresie promocji programu), zarządzania
środkami finansowymi, sprawności w realizacji zadań (w tym wyboru projektów).
8. Identyfikacja i analiza ryzyka, w tym barier ekonomiczno-prawnych oraz czynników
wpływających na potencjalny sukces we wdrażaniu programu (w tym czynników mogących
mieć wpływ na trwałość efektów programu w przyszłości).
9. Analiza stopnia koherencji programu z innymi przedsięwzięciami NCBR, w tym w
kontekście możliwości współfinansowania projektów realizowanych w ramach programu ze
środków innych przedsięwzięć Centrum.
10. Identyfikacja działań w zakresie zarządzania programem, które można określić mianem
dobrych praktyk.
Kryteria ewaluacyjne:
trafność – analiza obejmować będzie odpowiedniość celów programu w odniesieniu do
zmieniających się potrzeb rynku;
skuteczność – analiza obejmować będzie takie kwestie jak to: czy realizowane projekty w
zamierzony sposób prowadzą do osiągnięcia celów, czy wybierane do dofinansowania
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projekty w sposób optymalny realizują cele interwencji, jakie jest tempo wydatkowanych
środków;
użyteczność – analiza obejmować będzie kwestie adekwatności udzielonego wsparcia dla
rozwiązania zidentyfikowanych problemów badawczych i zdolność do zaspokojenia potrzeb
beneficjentów i partnera wspólnego przedsięwzięcia w tym zakresie w kontekście
zmieniającej się sytuacji w otoczeniu ekonomiczno-prawnym.
Przedmiot zamówienia
Uwaga: ze względu na obszerność opisu oraz ograniczoną liczbę znaków w Bazie
konkurencyjności, pełen Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w załączniku nr 2.
Składając ofertę należy korzystać z pełnej wersji opisu przedmiotu zamówienia znajdującego
się w w/w załączniku.
Wykonawca powinien odpowiedzieć czy :
• określone w programie cele w kontekście poddziałania 4.1.1. są nadal aktualne dla
beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu?
• w programie cele są spójne z rządowymi i unijnymi dokumentami strategicznymi?
• w jaki sposób należy modyfikować cele programu?
• wskaźniki programu, w tym odnoszące się do pomiaru celów wspólnego przedsięwzięcia są
właściwie zdefiniowane z punktu widzenia możliwości ich osiągnięcia?
• wskaźniki programu, w tym odnoszące się do pomiaru celów są właściwie zdefiniowane z
punktu widzenia zmieniającego się otoczenia gospodarczego i konkurencji na rynkach
międzynarodowych?
• w jaki sposób współpraca z partnerem wspólnego przedsięwzięcia wpływa na potencjał
osiągnięcia celów poddziałania 4.1.1?
• sposób promocji programu jest skuteczny z punktu widzenia osiągania celów
strategicznych NCBR?
• w jaki sposób wdrażanie programu jako wspólnego przedsięwzięcia może wpływać na
możliwość osiągnięcia jego celów?
• obecna struktura programu jest odpowiednia z punktu widzenia logiki interwencji?
• biorąc pod uwagę dynamicznie zmieniające się otoczenie gospodarcze, jaka powinna być
struktura programu w przyszłości?
• sposób wdrażania programu, w tym przepływu informacji i obiegu dokumentów programu
jest zoptymalizowany biorąc pod uwagę zarządzanie dokumentacją w NCBR?
• sposób wyboru projektów jest zoptymalizowany z punktu widzenia przyszłych potrzeb
Synthos S.A. i potencjalnych beneficjentów programu?
• model zarządzania programem będzie sprzyjał komercjalizacji projektów?
• jakie są główne obszary ryzyka dla dalszego wdrażania programu?
• jakie bariery ekonomiczne stanowią zagrożenia dla wdrażania programu?
• jakie bariery prawne stanowią lub mogą stanowić zagrożenia dla wdrażania programu?
• w jaki sposób minimalizować ryzyko we wdrażaniu programu?
• jakie czynniki zewnętrzne (rynkowe) wpływają obecnie na potencjalne efekty programu?
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• jakie czynniki zewnętrzne (rynkowe) mogą w przyszłości wpływać na możliwości
skutecznego wdrażania programu?
• jakie czynniki mogą mieć wpływ na trwałość efektów programu w przyszłości?
• w ramach innych przedsięwzięć NCBR realizowane są zbliżone, z punktu widzenia zakresu
merytorycznego i wartości projekty?
• projekty realizowane w ramach programu mogłyby zostać zrealizowane w ramach innych
programów wsparcia NCBR, ze środków innych przedsięwzięć NCBR?
• w kontekście zmieniających się warunków rynkowych program SYNChem można uznać za
użyteczny dla beneficjentów, realizujących w jego ramach projekty?
• w ramach programu SYNChem możliwa jest identyfikacja dobrych praktyk? Jeśli tak, to
czego te dobre praktyki dotyczą?
• realizacja programu SYNChem jest zoptymalizowana kosztowo z punktu widzenia NCBR i w
kontekście sposobu jego realizacji?
• możliwe jest zwiększenie zyskowności przedsiębiorstw dzięki wdrażaniu nowych lub
ulepszonych rozwiązań technologicznych, innowacyjnych materiałów i wyrobów uzyskanych
w wyniku realizacji programu?
• możliwe jest zwiększenie przychodów z eksportu przedsiębiorstw dzięki wdrażaniu nowych
lub ulepszonych rozwiązań technologicznych, innowacyjnych materiałów i wyrobów
uzyskanych w wyniku realizacji programu?
• możliwe jest zidentyfikowanie aktualnych potrzeb zarówno beneficjentów, jak i
beneficjentów nieskutecznych?
• potrzeby Synthos S.A. oraz kluczowych beneficjentów i beneficjentów nieskutecznych nie
zmieniły się od momentu uruchomienia programu?
• jakie są obecne potrzeby Synthos S.A. oraz kluczowych beneficjentów i beneficjentów
nieskutecznych w kontekście strategii rządowych?
• jakie mogą być przyszłe potrzeby Synthos S.A. w kontekście zmieniających się technologii
chemicznych?
Kod CPV
79310000-0
Nazwa kodu CPV
Usługi badania rynku
Dodatkowe przedmioty zamówienia
Brak
Harmonogram realizacji zamówienia
Realizacja badania będzie przebiegać zgodnie z poniższymi ramami czasowymi:
1. w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca spotka się z Zamawiającym w
celu omówienia zakresu badania i przekazania wskazówek związanych z jego realizacją;
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2. w terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje i przedstawi
Zamawiającemu raport metodologiczny;
3. w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania raportu metodologicznego Zamawiający
przekaże Wykonawcy uwagi;
4. w terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy Wykonawca zrealizuje badania desk
research;
5. w terminie do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy Wykonawca zrealizuje badania
jakościowe;
6. w terminie do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu
wstępne wyniki ewaluacji;
7. w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu
raport końcowy z ewaluacji;
8. w terminie do 5 dni od otrzymania raportu końcowego Zamawiający przekaże uwagi w
formie elektronicznej;
9. w terminie do 14 dni od otrzymania uwag Wykonawca przekaże Zamawiającemu finalną
wersję raportu końcowego z ewaluacji.
Załączniki



załącznik nr 2_OPZ
Załączniki nr:_1_3_4_formularz oferty_listy

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie precyzuje niniejszego warunku udziału w postępowaniu
Wiedza i doświadczenie
Wykonawcy ubiegający się o udzielnie zamówienia winni wykazać się doświadczeniem
w wykonaniu/wykonywaniu co najmniej dwu usług polegających na przeprowadzeniu badań
ewaluacyjnych w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert (a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie), z których każda miała wartość co
najmniej 50.000 złotych brutto i dotyczyły ewaluacji instrumentów/programów związanych z
obszarem wspierania działalności B+R+I ze środków publicznych. Wymagane usługi muszą
dotyczyć badań, których wyniki są jawne a w przypadku badań, których wyniki są niejawne,
Wykonawca, na żądanie Zamawiającego przedłoży dokumenty (np. wyniki badań, raporty),
pozwalające Zamawiającemu jednoznacznie ocenić, czy zakres ewaluacji przyjęty w tych
badaniach, była adekwatny do wymagań Zamawiającego. W celu wykazania spełnienia
wymogów zawartych powyżej Wykonawcy przedłożą wypełniony formularz, zgodnie ze
wzorem stanowiącym Załącznik nr 3. Z treści przedstawionego przez Wykonawcę wykazu
musi jednoznacznie wynikać spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego przez
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Zamawiającego. Do Wykazu Wykonawca powinien dołączy dowody (np. referencje,
protokoły odbioru) potwierdzające ich należyte wykonanie lub wykonywanie.
Potencjał techniczny
Zamawiający nie precyzuje niniejszego warunku udziału w postępowaniu
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia winni wykazać, że dysponują zespołem
dedykowanym do realizacji badania, składającym się co najmniej z pięciu osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym co najmniej:
a) jedną osobą pełniącą funkcję kierownika badania, mającą doświadczenie w kierowaniu co
najmniej dwoma badaniami ewaluacyjnymi o minimalnej wartości 50.000 zł każde.
Przynajmniej dwa z wyszczególnionych badań muszą dotyczyć instrumentów/programów
związanych z obszarem wspierania działalności B+R+I. Kierownik musi posiadać wiedzę
praktyczną i teoretyczną w zakresie metodologii badań i analiz ewaluacyjnych.
b) dwoma badaczami jakościowymi, z których każdy posiada doświadczenie w prowadzeniu
indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz paneli ekspertów z przedstawicielami sektora
nauki i brał udział w co najmniej dwóch badaniach ewaluacyjnych, których głównym
przedmiotem była ocena skuteczności lub efektywności interwencji publicznej wspierającej
działalność B+R+I. Wartość każdego z projektów musi wynosić co najmniej 50.000 zł.
c) badaczem ilościowymi, posiadającym doświadczenie w realizacji analiz ilościowych w
zakresie badań społecznych i posiadającym doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch
badań ewaluacyjnych dotyczących wspierania działalności B+R+I o wartości co najmniej
50.000 zł każde.
d) ekspertem ds. ekonomiki sektora chemicznego, posiadającym wiedzę i doświadczenie
poparte realizacją co najmniej dwóch projektów w zakresie analiz ekonomicznych sektora
chemicznego oraz dorobek naukowy w zakresie problematyki tego sektora potwierdzony co
najmniej 3 artykułami naukowymi opublikowanymi w uznanych czasopismach naukowych (w
czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF),
znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR), lub publikacje w czasopismach
naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) – lista B, lub
publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index
for the Humanities (ERIH)) oraz publikacjami w pismach branżowych. W celu wykazania
spełnienia wymogów zawartych powyżej Wykonawcy przedłożą wypełniony formularz,
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4. Z treści przedstawionego przez Wykonawcę
wykazu musi jednoznacznie wynikać spełnianie warunku udziału w postępowaniu
określonego przez Zamawiającego. W ofercie należy przedstawić podział zadań i
odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu badawczego.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie precyzuje niniejszego warunku udziału w postępowaniu
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Dodatkowe warunki
A) Odrzucenie oferty - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1. Jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem
dotyczącym poprawiania omyłek;
2. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
3. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
4. Wykonawca nie dołączy do oferty koncepcji realizacji zamówienia , lub na podstawie
przedstawionej koncepcji, nie będzie można ocenić oferty (np. dokument jest nieczytelny);
5. Oferta nie spełnia warunków opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności w kryteriach
merytorycznych nie otrzymała co najmniej 51 pkt.
B) Unieważnienie postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia, w szczególności jeżeli:
1. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty;
3. Postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego;
4. Ponadto, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji lub unieważnienia
postępowania bez podania przyczyny przed podpisaniem umowy.
C) Poprawienie omyłek:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość poprawienia w ofercie, która została uznana za
najkorzystniejszą, omyłek - w szczególności:
1. oczywistych omyłek pisarskich - bezspornych, nie budzących wątpliwości omyłek
dotyczących 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.
2. oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek - omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach, np.: błędny
wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i
dzielenia;
3. innych omyłek - polegających na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty.
O poprawieniu omyłek w ofercie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego
oferta została poprawiona.
D) Dodatkowe informacje
9

1. Umowa z Wykonawcą zamówienia zostanie zawarta na wzorze Zamawiającego
zawierającego kary umowne za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu
umowy;
2. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do
utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy, bez żadnych ograniczeń czasowych
i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, w tym
określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, ze zm.);
3. Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Złożenie
zapytania, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne
z udzieleniem zamówienia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (nie rodzi skutków w
postaci zawarcia umowy);
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni;
5. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedłużenie terminu związania ofertą;
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) odpowiedzi tylko na wybraną ofertę;
b) negocjacji warunków Zamówienia przed zawarciem umowy;
c) Wezwania Wykonawców, lub tylko Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, do złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnienia złożonych oświadczeń i
dokumentów;
7. Zamawiający do terminu składania ofert może zmienić zapisy Zapytania ofertowego;
8. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania środki ochrony prawnej, o których
mowa w dziale VI Prawa Zamówień Publicznych;
9. Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 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. Zastrzegając informacje w ofercie, Wykonawca winien
mieć na względzie, że zastrzeżona informacja ma charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli
spełnia łącznie trzy warunki:
1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada
wartość gospodarczą;
2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej;
3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
D) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.
E) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Wykonawca o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty powiadamia
Zamawiającego pisemnie. Pismo informujące o zmianie lub wycofaniu oferty należy złożyć
(przed upływem terminu składania ofert) oznaczając je dodatkowo, odpowiednio:
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„ZMIANA/WYCOFANIE OFERTY”. Do pisma o zmianie/wycofaniu oferty musi być załączony
dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania
Wykonawcy.
Warunki zmiany umowy
Umowa może ulec zmianie w sytuacjach i na warunkach określonych niżej.
1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia wykonywania Przedmiotu
Umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których nie było możliwe jego wykonanie, w
następujących sytuacjach:
1) jeżeli przyczyny, z powodu których nie było możliwe wykonanie przedmiotu Umowy są
następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający;
2) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
3) wystąpienia zdarzeń natury siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.
1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty w
sytuacji, gdy nie była możliwa do przewidzenia na etapie zawarcia Umowy, a ponadto jej
dokonanie podyktowane jest zmianą stanu prawnego w zakresie mającym wpływ na
realizację Umowy, tj. w szczególności:
1) stawki podatku od towarów i usług;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200,
poz. 1679, ze zm.);
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez
Wykonawcę, każda ze Stron Umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów
dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji
w sprawie odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie
- okresu realizacji poszczególnych etapów (przez wydłużenie jednego kosztem skrócenia
drugiego), niezmieniające terminu realizacji umowy ani zakresu przedmiotu zamówieni
- osób realizujących przedmiot zamówienia, pod warunkiem, że zamawiający wyrazi zgodę
na taka zmianę, oraz że zmiennicy będą mieli kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż
osoby wskazane pierwotnie do realizacji umowy.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.
3. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że zmiany Umowy nie stanowi:
1) zmiana danych osób wskazanych do uzgodnień i koordynacji realizacji Umowy, w tym do
odbioru przedmiotu umowy;
2) zmiana danych teleadresowych Stron;
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3) zmiana danych rejestrowych;
4) zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny.
Oferta powinna zawierać:
1) wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1);
2) „koncepcję realizacji zamówienia” na podstawie której dokonana będzie ocena
merytoryczna;
3) wykaz zrealizowanych usług (załącznik nr 3);
4) wykaz osób dedykowanych do realizacji zamówienia (załącznik nr 4).
Wskazane powyżej dokumenty 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) odpowiednie pełnomocnictwo.
Zamówienia uzupełniające
Brak
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający oceni otrzymane oferty wg następujących kryteriów:
Cena - max 30 pkt
Sposób realizacji zamówienia - max. 70 pkt.
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. Punkty przyznane ofercie przez każdego członka komisji za poszczególne kryteria
merytoryczne zostaną zsumowane i stanowić będą ocenę indywidualną członka komisji dla
danej oferty. Gdy oferta w kryterium merytorycznym nie uzyska min. 51 pkt, oferta zostanie
odrzucona.
Punkty za kryterium: cena zostaną przyznane każdej z ofert wg. wzoru:
Liczba przyznanych punktów = cena brutto oferty najtańszej / cena brutto oferty badanej x
30
Punkty w kryterium „cena” zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Ocena końcowa oferty stanowić będzie średnią z indywidualnych ocen osób oceniających
ofertę przyznanych w kryteriach merytorycznych oraz punktów uzyskanych w kryterium
cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
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Punkty za kryteria merytoryczne zostaną przyznane przez każdą z osób oceniających ofertę
dokonującą oceny w skali punktowej od 0 pkt do 70 pkt. W przypadku braku niezbędnego
opisu w którymkolwiek z podkryteriów, przyznane zostanie 0 punktów a oferta uznana za
niespełniającą kryteriów formalnych. Osoby oceniające, w ocenie merytorycznej będą
kierowały się następującymi kryteriami merytorycznymi oraz przyznają punkty w
wymienionych przedziałach:
a) użyteczność i adekwatność proponowanej koncepcji realizacji całego zamówienia w
odniesieniu do osiągniecia celu zamówienia i potrzeb Zamawiającego (0-40 pkt) maksymalną liczbę punktów uzyska oferta, która wg Zamawiającego będzie zawierała spójną
wstępną diagnozę dotycząca obszaru badania adekwatną do celów badania (0-5 pkt),
uwzględniająca dotychczasowe wyniki badań oraz odwołania do adekwatnych źródeł danych
wtórnych (0-5 pkt), dla której zostanie przedstawiony użyteczny zakres danych pierwotnych
zbieranych na każdym etapie badania, który pozwoli na rzetelną ocenę podsumowującą (0-5
pkt), zostanie przedstawiony realny sposób pozyskiwania danych (0-5 pkt), w najbardziej
użyteczny sposób zostanie opisany sposób przyporządkowania pytań badawczych
poszczególnym technikom badawczym (0-5 pkt), oraz w najbardziej adekwatny i pełny
sposób zostaną przedstawione metody analizy danych pierwotnych (0-5 pkt), opis sposobów
identyfikacji i docierania do respondentów (0-4 pkt), przewidywanych problemów oraz
przeciwdziałanie im (0-3 pkt) zastosowania metod zachęcających respondentów do udziału
w badaniu (0-3 pkt),
b) proponowane dwie dodatkowe metody/techniki badawcze (0-20 pkt): w ramach każdej z
dodatkowych metod oceniana będzie: poprawność i adekwatność doboru metody/techniki
do pytań badawczych oraz celów ewaluacji - maksymalną liczbę punktów uzyska oferta,
która wg Zamawiającego będzie zawierała poprawne dopasowanie do pytań badawczych (02 dla każdej z metod/technik), przekonujące uzasadnieniem względem przyczynienia się do
osiągnięcia celów stawianych przed danym etapem badania (0-4 dla każdej z metod/technik)
oraz do uzyskania odpowiedzi na pytania badawcze (0-4 dla każdej z metod/technik),
c) spójność harmonogramu i sposób przestawienia zidentyfikowanego ryzyka specyficznego
dla badania (0-10 pkt) – maksymalną liczbę punktów uzyska oferta, która wg Zamawiającego
będzie zawierała najbardziej adekwatny do zakładanych celów badania harmonogram
realizacji badania (0-4 pkt), oraz będzie adekwatnie wiązać zidentyfikowane ryzyka ze
specyfiką respondentów, zakresem oraz harmonogramem badania (0-3 pkt), a
zaproponowane metody ograniczenia efektów ryzyka zostaną uznane za skuteczne i
użyteczne (0-3 pkt).
Wykluczenia
Brak
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Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
Adres
Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
mazowieckie , Warszawa
Numer telefonu
223907401
Fax
222013408
NIP
7010073777
Tytuł projektu
Pomoc techniczna PO IR dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na rok 2018
Numer projektu
POIR.05.01.00-00-0001/17-00
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