Warszawa: Przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów programów operacyjnych:
Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki w 2012 r
Numer ogłoszenia: 51712 - 2012; data zamieszczenia: 21.02.2012
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: Przeprowadzenie szkoleń dla
beneficjentów programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki w 2012 r.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia objętego postępowaniem są usługi w zakresie przeprowadzenia szkoleń dla
beneficjentów programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki
organizowanych w Warszawie (miejsce szkolenia zapewnia Zamawiający: hotel Marriott, Al.
Jerozolimskie 65/79). 2.Niniejsze zamówienie będzie realizowane zgodnie z następującym
podziałem na części: 1)Część I przedmiotu zamówienia a)Temat szkolenia:Prawo zamówień
publicznych dla beneficjentów projektów unijnych b)Ilość szkoleń: 5 c)Przewidywana liczba
osób szkolonych: 300; 2)Część II przedmiotu zamówienia a)temat szkolenia:Przestrzeganie
zasady konkurencyjności w projektach EFS b)ilość szkoleń: 2 c)przewidywana liczba osób
szkolonych: 120; 3)Część III przedmiotu zamówienia a)Temat szkolenia:Aktywna promocja
projektu unijnego w środkach masowego przekazu b)Ilość szkoleń: 4 c)Przewidywana liczba
osób szkolonych: 240; 4)Część IV przedmiotu zamówienia a)Temat szkolenia: Zasady
równości szans kobiet i mężczyzn w realizowanych projektach PO KL b)Ilość szkoleń: 1
c)Przewidywana liczba osób szkolonych: 60. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla
części I-IV został określony w Załącznik nr 1 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące
realizacji zamówienia zostały określone we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do
SIWZ.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.00.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
30.11.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
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 precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
powyższego warunku
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: wykażą się należycie
wykonanymi lub wykonywanymi, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 10 usług, w
ramach osobnych stosunków zobowiązaniowych przeprowadzenia szkolenia
dla grupy co najmniej 20 osób (liczba godzin szkolenia co najmniej 6 - jedna
godzina szkoleniowa wynosi 45 min.) z zakresu: - dla części 1- Prawo
zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej; - dla części 2 -Przestrzeganie zasady konkurencyjności w
projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego; - dla części 3 -Aktywna promocja w środkach masowego
przekazu; - dla części 4-Zasady równości szans kobiet i mężczyzn w
projektach PO KL z podaniem ich wartości, przedmiotu, liczby godzin
przeprowadzonych szkoleń, daty wykonania i odbiorców, sporządzony według
wzoru, który stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane
należycie. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia
dokument ten składa przynajmniej jeden z nich np.: referencje; Każda podana



usługa musi dotyczyć jednego wykonanego kontraktu, tzn. musi wynikać z
jednostkowej umowy zawartej z jednym podmiotem, wykonanej w całości
przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania. Wykazane usługi nie będą
brane przez Zamawiającego pod uwagę bez załączonych dokumentów
stwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie (w przypadku
usług wykonanych, Wykonawcy mają obowiązek przedstawić dokument
wystawiony po zakończeniu usługi). 5.7. Zamawiający dokona oceny
spełniania przez Wykonawcę opisu sposobu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasadzie spełnia- nie spełnia, na podstawie oświadczeń i
dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą, wymienionych i
opisanych w Rozdziale 6 SIWZ.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
powyższego warunku
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
powyższego warunku
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
powyższego warunku

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)
1.formularz oferty - sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; 2.program
szkolenia - Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania programu szkolenia dla każdej
części oraz przedstawienia go Zamawiającemu w ofercie, zgodnie z opisem ujętym w
załączniku nr 1 do SIWZ. 3.pełnomocnictwo - w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje
pełnomocnik -określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy; 4.pełnomocnictwo - w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający
się wspólnie o udzielenie zamówienia - określające zakres umocowania pełnomocnika
ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy
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: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:


1 - Cena - 45



2 - Doświadczenie trenera wyznaczonego do realizacji szkolenia w danej części - 55

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
Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: 1)powierzenia
wykonania szkolenia trenerowi, który nie został wskazany w ofercie, gdy konieczność
dokonania tej zmiany wynika z przyczyn losowych, niezależnych od Wykonawcy, zmiana ta
nie może prowadzić do obniżenia wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. Jeżeli Zamawiający uzna, że przyczyna jest uzasadniona - Wykonawca
przedstawi nowego trenera posiadającego doświadczenie i kwalifikacje zawodowe co
najmniej takie same jak trener wskazany w ofercie, na podstawie której wybrano
Wykonawcę; 2)terminu realizacji szkoleń, gdy konieczność jej dokonania wynika z przyczyn
losowych, niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy. Zmiana terminu szkolenia może
nastąpić po wyrażeniu zgody przez Wykonawcę i Zamawiającego
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.ncbir.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a; 00-695 Warszawa, pok. 323.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 06.03.2012 godzina 09:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego
w kancelarii, pokój nr 204 piętro 2.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część I.







1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia objętego postępowaniem są usługi w zakresie przeprowadzenia szkoleń
dla beneficjentów programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał
Ludzki organizowanych w Warszawie (miejsce szkolenia zapewnia Zamawiający:
hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79). Dla części I - Prawo zamówień publicznych
dla beneficjentów projektów unijnych (w tym ostatnie nowelizacje ustawy Prawo
zamówień publicznych): a) ilość szkoleń: 5 b) odbiorca szkoleń, liczba uczestników: 3 szkolenia dla beneficjentów PO IG (60 osób na każdym szkoleniu); - 2 szkolenia dla
beneficjentów PO KL (60 osób na każdym szkoleniu); c) ramy programowe szkoleń: Kwalifikacja wykonawców (warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
oceny ich spełniania; dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w
postępowaniu) - Kryteria oceny ofert - Wyjaśnianie ofert i poprawianie błędów w
ofertach - Ocena ofert (na podstawie rekomendacji dotyczących kryteriów wyboru
oferty najkorzystniejszej ekonomicznie). d) czas trwania 1 szkolenia: 6 godzin
szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut) zrealizowanych w ciągu jednego
dnia roboczego (poniedziałek - piątek).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 45
o 2. doświadczenie trenera wyznaczonego do realizacji szkolenia - 55

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia objętego postępowaniem są usługi w zakresie przeprowadzenia szkoleń
dla beneficjentów programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał
Ludzki organizowanych w Warszawie (miejsce szkolenia zapewnia Zamawiający:
hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79). Dla części II - Przestrzeganie zasady
konkurencyjności w projektach EFS: a) ilość szkoleń: 2 b) odbiorca szkoleń, liczba
uczestników: - 2 szkolenia dla beneficjentów PO KL (60 osób na każdym szkoleniu);
c) ramy programowe szkoleń:- Zasada konkurencyjności w umowie o dofinansowanie
projektu w PO KL - zakres podmiotowy i przedmiotowy - Zasada konkurencyjności tryb postępowania - Analogie pomiędzy zasadą konkurencyjności a Prawem
zamówień publicznych - Dokumentowanie postępowania w zakresie zachowania
zasady konkurencyjności d) czas trwania 1 szkolenia: 6 godzin szkoleniowych (1
godzina szkoleniowa = 45 minut) zrealizowanych w ciągu jednego dnia roboczego
(poniedziałek - piątek).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 45
o 2. Doświadczenie trenera wyznaczonego do realizacji szkolenia - 55

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część III.







1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia objętego postępowaniem są usługi w zakresie przeprowadzenia szkoleń
dla beneficjentów programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał
Ludzki organizowanych w Warszawie (miejsce szkolenia zapewnia Zamawiający:
hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79). Dla części III - Aktywna promocja projektu
unijnego w środkach masowego przekazu: a) ilość szkoleń: 4 b) odbiorca szkoleń,
liczba uczestników: - 2 szkolenia dla beneficjentów PO IG (60 osób na każdym
szkoleniu) - 2 szkolenia dla beneficjentów PO KL (60 osób na każdym szkoleniu) c)
ramy programowe szkoleń: - Omówienie dostępnych kanałów komunikacyjnych
(sposobów promocji) - Zakresy działalności agencji reklamowych, agencji PR, domów
mediowych - Komunikowanie się z mediami - Budowanie atrakcyjnych komunikatów
- Zasady opracowywania skutecznych kampanii reklamowych. d) czas trwania 1
szkolenia: 6 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut); z czego
pierwsza godzina szkolenia będzie zrealizowana przez Zamawiającego;
zrealizowanych w ciągu jednego dnia roboczego (poniedziałek - piątek).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 45
o 2. Doświadczenie trenera wyznaczonego do realizacji szkolenia - 55

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Część IV.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1.
Przedmiotem zamówienia objętego postępowaniem są usługi w zakresie
przeprowadzenia szkoleń dla beneficjentów programów operacyjnych: Innowacyjna
Gospodarka, Kapitał Ludzki organizowanych w Warszawie (miejsce szkolenia
zapewnia Zamawiający: hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79). Dla części IV Zasady równości szans kobiet i mężczyzn w realizowanych projektach PO KL: a)
ilość szkoleń: 1 b) odbiorca szkoleń, liczba uczestników: - 1 szkolenie dla
beneficjentów IV Priorytetu PO KL (60 osób) c) ramy programowe szkoleń: Podstawowe definicje: dyskryminacja, gender, gender mainstreaming - Równość płci
w prawie polskim i prawie UE - Zasada równości szans w EFS - Zasady wyboru
projektów pod kątem równości szans - najczęściej stosowane metody identyfikacji Dobre praktyki w zakresie polityki równości - Przykłady praktyczne wprowadzania
polityki równości do projektów finansowanych z EFS. d) czas trwania 1 szkolenia: 6
godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut) zrealizowanych w ciągu
jednego dnia roboczego (poniedziałek - piątek).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 45
o 2. Doświadczenie trenera wyznaczonego do realizacji szkolenia - 55

