Warszawa: Organizacja dwóch zagranicznych wizyt studyjnych
Numer ogłoszenia: 217589 - 2012; data zamieszczenia: 11.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju , ul. Nowogrodzka 47a, 00695 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. (+48 22) 24 42 858, faks (+48 22) 20 13 408.


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

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja dwóch
zagranicznych wizyt studyjnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia niniejszego postępowania jest organizacja dwóch zagranicznych pięciodniowych
wizyt studyjnych. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do
niniejszego ogłoszenia o zamówieniu, zwanym dalej Ogłoszeniem. Załączniki do Ogłoszenia
oraz niezbędne wzory druków dla Wykonawców dostępne są na stronie internetowej
Zamawiającego www.ncbir.pl./bip/zamowienia-publiczne/ Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zostanie opracowany po negocjacjach z Wykonawcami. i będzie załącznikiem do
SIWZ.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.10.00.00-1, 63.51.50.00-2, 79.54.00.00-1,
79.95.10.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
15.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI


Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań, jakie Wykonawca musi
spełnić - spełnienie niniejszego warunku zostanie stwierdzone na podstawie
Oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (stanowiącym
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia).Ocena spełniania warunków udziału w
postępowaniu będzie dokonana na zasadzie: spełnia,nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełniających powyższy warunek udziału w postępowaniu zostaną uznani
Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, a przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują należycie: co najmniej
trzy usługi polegające na organizacji i przeprowadzeniu wizyt studyjnych
(poza granicami RP dla zorganizowanej grupy co najmniej 10 osób), których
tematem było wdrażanie innowacji, z których każda wynosiła co najmniej
70.000,00 zł brutto. Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wykazu
usług potwierdzających spełnianie ww. warunku udziału w postępowaniu, z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, kraju wizyty i
liczby uczestników oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - sporządzonego
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Ogłoszenia. Spełnienie
niniejszego warunku zostanie stwierdzone ponadto na podstawie Oświadczenia
o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (stanowiącym Załącznik nr
2 do Ogłoszenia).Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie
dokonana na zasadzie: spełnia, nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań, jakie Wykonawca musi
spełnić - spełnienie niniejszego warunku zostanie stwierdzone na podstawie
Oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (stanowiącym



Załącznik nr 2 do Ogłoszenia).Ocena spełniania warunków udziału w
postępowaniu będzie dokonana na zasadzie: spełnia, nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań, jakie Wykonawca musi
spełnić - spełnienie niniejszego warunku zostanie stwierdzone na podstawie
Oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (stanowiącym
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia).Ocena spełniania warunków udziału w
postępowaniu będzie dokonana na zasadzie: spełnia, nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań, jakie Wykonawca musi
spełnić - spełnienie niniejszego warunku zostanie stwierdzone na podstawie
Oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (stanowiącym
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia).Ocena spełniania warunków udziału w
postępowaniu będzie dokonana na zasadzie: spełnia, nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie



III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy



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


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

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oryginał pełnomocnictwa albo kopia uwierzytelniona notarialnie lub poświadczona za
zgodność z oryginałem przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy
(tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym
dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy) - w przypadku podpisywania
oferty przez pełnomocnika. Nie jest dopuszczalne potwierdzanie za zgodność z oryginałem
treści pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika umocowanego tymże pełnomocnictwem,
radcę prawnego i adwokata. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać uprawnienie
pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o
udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp,
zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać prawo
pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby
uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców.
W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki
cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum
przedłożenie umowy konsorcjum.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem.
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu: 5.
Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu

Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu dokonywana
będzie wg. formuły spełnia/nie spełnia. Jeżeli liczba wszystkich Wykonawców spełniających
warunki udziału w postępowaniu w stopniu minimalnym będzie mniejsza lub równa pięć,
Zamawiający zakwalifikuje do udziału w negocjacjach wszystkich tych Wykonawców. Jeżeli
liczba wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu w stopniu
minimalnym będzie większa od pięciu, Zamawiający oceni stopień, w jakim Wykonawcy
spełniają warunki udziału w postępowaniu, przyznając Wykonawcom punkty, a następnie
dokona kwalifikacji Wykonawców. Ocena stopnia spełniania przez Wykonawców warunków
udziału w postępowaniu dokonywana będzie wg. następującej reguły: Wykonawca otrzyma 1
punkt za każdą następną usługę wykonaną w okresie ostatnich trzech lat przed dniem
wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie organizacji i
przeprowadzeniu wizyt studyjnych (poza granicami RP dla zorganizowanej grupy co najmniej
10 osób), których tematem było wdrażanie innowacji, z których każda wynosiła co najmniej
70.000,00 zł brutto. Zamawiający będzie oceniał powyższe na podstawie informacji
zawartych w załączonym do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - wykazie
wykonanych usług (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Ogłoszenia) oraz dokumentów
potwierdzających należyte wykonanie usług wymienionych w wykazie wykonanych usług
oraz dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług wymienionych w wykazie
wykonanych usług. Do udziału w negocjacjach zakwalifikowanych zostanie pięciu
wykonawców, którzy uzyskają największa liczbę punktów. Zamawiający zaprosi do udziału
w negocjacjach wszystkich zakwalifikowanych Wykonawców
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:



1 - Cena - 70
2 - doświadczenie w organizacji wizyt studyjnych, których przedmiotem jest
wdrażanie innowacji - 30

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zapisy dotyczące umowy zostaną doprecyzowane po przeprowadzonych negocjacjach
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: nie dotyczy
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: nie dotyczy.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 22.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego: ul. Nowogrodzka 47a;
00-695 Warszawa w kancelarii, pokój nr 204 piętro 2.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Załączniki do ogłoszenia oraz niezbędne wzory druków dla
Wykonawców dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego www.ncbir.pl. w zakładce
zamówienia publiczne. Pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy (o ile nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów). Pełnomocnictwo
dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie (jeżeli
dotyczy). Pełnomocnictwa muszą zawierać zakres upełnomocnienia i być złożone w formie
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie
określać czynności, co do których Pełnomocnik jest upoważniony). Ponadto Wykonawca
zobowiązany jest złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w negocjacjach (stanowiącym
Załącznik nr 5 do Ogłoszenia)..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

