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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368545-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Realizacja usług kontrolnych
2018/S 161-368545
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
7010073777
Nowogrodzka 47a
Warszawa
00-695
Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zamówień Publicznych
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ncbr.gov.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://bip.ncbr.gov.pl/zamowienia-publiczne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Nauka i rozwój

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Przeprowadzenie w roku 2018 i 2019 kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektów współfinansowanych
w ramach POIG i POIiŚ nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Numer referencyjny: 21/18/PN

II.1.2)

Główny kod CPV
79313000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w roku 2018 i 2019 kontroli trwałości po zakończeniu realizacji
projektów współfinansowanych w ramach POIG i POIiŚ nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 904 648.51 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Przeprowadzenie w roku 2018 kontroli trwałości projektów współfinansowanych w ramach POIG
nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79210000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu w 2018 roku 22 (dwudziestu dwóch)
kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektów współfinansowanych w ramach Działań 1.1, 1.2, 1.3,
1.4, 2.1, 2.2, 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz przygotowanie pełnej dokumentacji
związanej z kontrolą, zgodnie z Wytycznymi w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji
Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
oraz przygotowanie raportu końcowego z realizacji przedmiotu zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba zadeklarowanych zespołów kontrolujących / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 161 040.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 25/02/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIR.05.01.00-00-0001/17
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II.2.14)

Informacje dodatkowe
Szacunkowa wartość, o której mowa w Sekcji II.2.6, obejmuje szacunkową wartość zamówienia podstawowego,
w wysokości 107 360,00 PLN, oraz szacunkową wartość zamówień uzupełniających, które zamawiający
przewiduje udzielić, w wysokości 53 680,00 PLN.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Przeprowadzenie w roku 2018 i 2019 kontroli trwałości projektów współfinansowanych w ramach POIŚ
nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79210000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu w 2018 roku 6 kontroli trwałości po
zakończeniu realizacji projektów współfinansowanych w ramach Działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa
wyższego XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przygotowanie pełnej
dokumentacji związanej z kontrolą, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko oraz przygotowanie raportu końcowego z realizacji przedmiotu zamówienia oraz
przeprowadzeniu w 2019 roku 3 kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektów współfinansowanych
w ramach Działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego XIII Priorytetu Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko oraz przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z kontrolą, zgodnie z Wytycznymi
w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przygotowanie
raportu końcowego z realizacji przedmiotu zamówienia. Łącznie w roku 2018 i roku 2019 przewidziane
jest przeprowadzenie 9 kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektów oraz przygotowanie pełnej
dokumentacji związanej z kontrolą oraz przygotowanie raportu końcowego z realizacji przedmiotu zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpoczęcia czynności kontrolnych na miejscu realizacji projektu lub w
siedzibie beneficjenta w poszczególnym projekcie / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 50 274.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
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Numer identyfikacyjny projektu:
POIR.05.01.00-00-0001/17
II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki określone
w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp.
2. Zamawiający uprzejmie informuje, iż -w związku z ograniczeniami technicznym formularzy ogłoszeń dodatkowe informacje dotyczące wykazu oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajdują się w SIWZ dostępnej pod adresem
internetowym wskazanym w Sekcji I.3.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Istotne dla Stron postanowienia umowy, w tym zapisy dotyczące zmiany treści umowy, zostały zawarte w
załącznikach nr 11 i 12 do SIWZ (odpowiednio części 1 i 2 zamówienia). Złożenie oferty jest jednoznaczne z
akceptacją wszystkich warunków zawartych w istotnych postanowieniach umowy.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/09/2018
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
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Polski
IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/11/2018

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 27/09/2018
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, Warszawa, POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Szacunkowa całkowita wartość, o której mowa w Sekcji II.1.5, obejmuje sumę szacunkowych wartości
dla poszczególnych części, o których mowa w Sekcjach II.2.6, oraz wartość zamówień tożsamych, które
Zamawiający zaplanował zgodnie z art. 13a ustawy Pzp.
2. W niniejszym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu
składania ofert. Wadium należy wnieść w wysokości:
1) w przypadku składnia oferty na część I zamówienia – 3 220,80 PLN (słownie: trzy tysiące dwieście
dwadzieścia złotych osiemdziesiąt groszy);
2) w przypadku składania oferty na część II zamówienia – 1 508,22 PLN (słownie: tysiąc pięćset osiem złotych
dwadzieścia dwa grosze).
W przypadku składania oferty na 2 części zamówienia, wadium winno być wniesione dla każdej części, tj. w
przypadku składania oferty dla dwóch części wadium wynosi 4 729,02 PLN (słownie siedemset dwadzieścia
dziewięć złotych dwa grosze).
3. W uzupełnieniu do odniesienia do dokumentów zamówienia zamieszczonego w Sekcji III.1.2, Zamawiający
uprzejmie informuje, iż - w związku z ograniczeniami technicznymi formularzy ogłoszeń - dodatkowe informacje
dotyczące stawianych warunków udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej znajdują się w SIWZ
dostępnej pod adresem internetowym wskazanym w Sekcji I.3.
4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień w zakresie części I, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienie udzielone będzie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,
dotychczasowemu wykonawcy usług i będzie polegało na powtórzeniu podobnych usług. Zamówienie to będzie
zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, a całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona
przy obliczaniu wartości niniejszego zamówienia.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla trybu przetargu
nieograniczonego o wartości przekraczającej 144 000 EUR. 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.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/08/2018
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