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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

Przedmiotem zamówienia jest realizacja badania ewaluacyjnego
pt. OCENA KOMPLEMENTARNOŚCI I SKUTECZNOŚCI WSPARCIA OFEROWANEGO
W RAMACH DZIAŁAŃ 4.3, 4.4 I PODDZIAŁANIA 4.1.2
Nr postępowania 41/18/PN

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca
ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia
oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
adres:
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Osoba upoważniona do kontaktów :

w WARSZAWIE

Bartosz Tulibacki

ul. Nowogrodzka 47a; 00-695 Warszawa

przetargi@ncbr.gov.pl

www.ncbr.gov.pl
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2018 r. poz. 1986) zwanej dalej „ustawą PZP” lub „uPzp”.
2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej
„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
3.1. Pozycja we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

73000000-2

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne
usługi doradcze

73300000-5

Projekt i realizacja badań oraz rozwój

3.2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja badania pn. Ocena komplementarności i skuteczności wsparcia
oferowanego w ramach działań 4.3, 4.4 i poddziałania 4.1.2
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i stanowi jej integralną część. Zamawiający na
podstawie art. 29 ust. 3b ustawy PZP wymaga przeniesienia praw własności intelektualnej do wszystkich
opracowań, raportów, dzieł powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia.
3.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych ani częściowych.
3.5 Zamawiający nie przewiduje: aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej, zwrotu koszów udziału
w postępowaniu.
3.6 Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
3.7 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
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3.8 Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 uPzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Do 17 tygodni od daty zawarcia umowy.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art 22 ust. 1 PZP nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, co potwierdzą przez złożenie wraz z ofertą
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy PZP (pkt 7.1. SIWZ).
5.2. W zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy PZP (zdolności technicznej lub
zawodowej), Wykonawca winien wykazać, się :
5.2.1. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wiedzą i doświadczeniem w realizacji zamówienia lub
wykazać wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP,
w postaci należytego wykonania/wykonywania co najmniej trzech usług polegających na
przeprowadzeniu badań ewaluacyjnych , z których każda miała wartość co najmniej 100 tys. złotych
brutto,

w tym przynajmniej jedno z badań dotyczyło ewaluacji instrumentów/programów

związanych z obszarem wspierania potencjału B+R jednostek naukowo – badawczych ze środków
publicznych.
Wszystkie wymagane usługi muszą dotyczyć badań, których wyniki są jawne lub możliwe
do uzyskania na drodze dostępu do informacji publicznej lub w przypadku badań nienależących do
powyższych kategorii, 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.
Pod pojęciem usługi wykonywanej, Zamawiający rozumie usługę, będącą w trakcie realizacji –
której zrealizowana część to zakończone badanie o wartości co najmniej 100 tys. złotych brutto,
spełniające odpowiednio wymogi opisane powyżej
Zamawiający nie dopuszcza sumowania usług z różnych kontraktów w celu uzyskania wartości
minimalnej.
Wykonawcy w celu wykazania spełnienia ww. warunków winni wykazać się realizacją minimum
trzech różnych usług.
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Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione w pkt
7.1. SIWZ oraz na wezwanie, o którym mowa w pkt 7.6. SIWZ dokumenty, których mowa w pkt 7.6.2.
SIWZ.
W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego
podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, wraz z ofertą oprócz oświadczenia,
wymienionego w pkt. 7.1. SIWZ dodatkowo winni oni przedłożyć także dokumenty określone w pkt
7.4. i 7.5. SIWZ.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie
zamówienia wystarczy, że warunek określony w pkt 5.2.1. SIWZ spełni jeden z nich samodzielnie lub
Wykonawcy spełnią go łącznie.
Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
5.2.2.

dysponuje lub zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy PZP, będzie dysponował zespołem składającym się z
co najmniej 4 osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym:

a) jedną osobą pełniącą funkcję kierownika badania, która w okresie 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, kierowała co najmniej trzema ewaluacjami o minimalnej wartości 100 tys. zł każda.
Przynajmniej jedno z badań musi dotyczyć ewaluacji/ analizy/ ekspertyzy instrumentów/programów
związanych

z obszarem

wspierania

prac

B+R/działalności

naukowo-badawczej/rozwoju

technologicznego ze środków publicznych lub z obszarem wspierania innowacyjności. Kierownik
musi posiadać wiedzę praktyczną i teoretyczną w zakresie metodologii badań i analiz
ewaluacyjnych. Kierownik badania musi posiadać także doświadczenie w moderowaniu spotkań
grupowych, w tym paneli ekspertów. Wszystkie wymagane usługi muszą dotyczyć badań, których
wyniki są jawne lub możliwe do uzyskania na drodze dostępu do informacji publicznej lub w
przypadku badań nienależących do powyższych kategorii, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego
przedłoży dokumenty (np. wyniki badań, raporty), pozwalające Zamawiającemu jednoznacznie
ocenić, czy zakres ewaluacji przyjęty w tych badaniach, był adekwatny do wymagań
Zamawiającego. Projekty powinny być zakończone w ostatnich trzech latach przed upływem terminu
składania ofert.
b) jedną osobą pełniąca funkcje

badacza jakościowego, która posiada co najmniej 3 letnie

doświadczenie w realizacji indywidualnych wywiadów pogłębionych i w moderowaniu wywiadów
grupowych z przedstawicielami jednostek naukowych i/lub przedsiębiorców i brała udział w co
najmniej trzech badaniach ewaluacyjnych/analizach/ekspertyzach, których głównym przedmiotem
była ocena skuteczności lub efektywności interwencji publicznej (finansowanej ze środków
krajowych lub unijnych) wspierającej prace B+R /działalność naukowo-badawczą/rozwój
technologiczny lub

ocena systemu/programu/interwencji
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wspierania innowacyjności. Każda

ewaluacja/analiza/ekspertyza powinna mieć minimalną wartość 70 tys. zł. Wszystkie wymagane
usługi muszą dotyczyć badań, których wyniki są jawne lub możliwe do uzyskania na drodze dostępu
do informacji publicznej lub w przypadku badań nienależących do powyższych kategorii,
Wykonawca, na żądanie Zamawiającego przedłoży dokumenty (np. wyniki badań, raporty),
pozwalające Zamawiającemu jednoznacznie ocenić, czy zakres przyjęty w tych badaniach, był
adekwatny do wymagań Zamawiającego. Projekty powinny być zakończone w ostatnich pięciu
latach przed upływem terminu składania ofert.
c) jedną osobą pełniąca funkcję badacza ilościowego posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie
w realizacji badań społecznych lub ewaluacyjnych i będącą odpowiedzialną za przygotowanie
narzędzi i realizację badań ilościowych techniką CATI oraz CAWI na próbie co najmniej 100
respondentów oraz za analizę i interpretację wyników badań ilościowych w co najmniej trzech
ewaluacjach o minimalnej wartości 70 tys. zł każda, w tym co najmniej jednym badaniu dotyczącym
skuteczności lub efektywności interwencji publicznej w której brały udział przedsiębiorstwa lub
jednostki naukowe (finansowanej ze środków krajowych lub unijnych). Wszystkie wymagane usługi
muszą dotyczyć badań, których wyniki są jawne lub możliwe do uzyskania na drodze dostępu do
informacji publicznej lub w przypadku badań nienależących do powyższych kategorii, Wykonawca,
na żądanie Zamawiającego przedłoży dokumenty (np. wyniki badań, raporty), pozwalające
Zamawiającemu jednoznacznie ocenić, czy zakres ewaluacji przyjęty w tych badaniach, był
adekwatny do wymagań Zamawiającego. Projekty powinny być zakończone w ostatnich pięciu
latach przed upływem terminu składania ofert.
d) ekspertem ds. międzynarodowej współpracy badawczej, posiadającym praktyczną wiedzę nt.
realizacji wspólnych projektów B+R przez jednostki badawczo – rozwojowe oraz
przedsiębiorstwa, a także nt. komercjalizacji wyników tych prac i/lub opracowaniu planu
procesów wdrożeniowych oraz rozwoju nowych produktów w oparciu o prace B+R. Wiedza ta
musi być udokumentowana udziałem w co najmniej trzech analizach lub zakończonych badaniach
ewaluacyjnych dotyczących międzynarodowej współpracy badawczej i/lub udziałem w co najmniej
trzech międzynarodowych projektach badawczych i/lub co najmniej trzema publikacjami z tego
zakresu. Ekspert musi posiadać stopień naukowy minimum doktora.

Projekty powinny być

zakończone w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca, na
żądanie Zamawiającego przedłoży odpowiednie dokumenty (np. wyniki badań, raporty),
pozwalające Zamawiającemu jednoznacznie ocenić, czy zakres ewaluacji przyjęty w tych badaniach,
był adekwatny do wymagań Zamawiającego. Projekty powinny być zakończone w ostatnich pięciu
latach przed upływem terminu składania ofert.
e) .
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Wszystkie wymagane usługi, którymi legitymizują się członkowie zespołu badawczego muszą
dotyczyć badań, których wyniki są jawne lub możliwe do uzyskania na drodze dostępu do informacji
publicznej lub w przypadku badań nienależących do powyższych kategorii, 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.
Żaden z członków zespołu nie może znajdować się w sytuacji konfliktu interesów w stosunku do
Wykonawców realizujących Zadania badawcze.
Zamawiający dopuszcza możliwości łączenia przez jedną osobę funkcje kierownika badania i badacza
ilościowego albo badacza jakościowego
W ofercie należy przedstawić podział zadań i odpowiedzialności poszczególnych członków
zespołu badawczego.
Wszyscy członkowie zespołu badawczego są zobowiązani do udziału w spotkaniach roboczych,
panelu ekspertów i prezentacji wyników cząstkowych i końcowych badania.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione w pkt
7.1. SIWZ oraz, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.6. SIWZ dokumenty opisane
w pkt 7.6.3. SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych innego podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, wraz z ofertą oprócz
oświadczenia, wymienionego w pkt 7.1. SIWZ dodatkowo winni oni przedłożyć także dokumenty
określone w pkt 7.4. i 7.5. SIWZ.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie
zamówienia wystarczy, że ww. warunek spełni jeden z nich lub Wykonawcy spełnią go łącznie.
Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
5.3. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia
wyżej wymienione warunki.
5.4. Niespełnienie chociażby jednego z warunków wymienionych w pkt 5. niniejszego SIWZ skutkować
będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
5.5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
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5.6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w 5.2. SIWZ polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku:
5.6.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia.
5.6.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 23 i ust. 5 ustawy PZP.
5.6.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
6. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP.
Dodatkowo Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego
otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r.
poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

7.

INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć Zamawiającemu następujące
dokumenty:
7.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym odpowiednio w Załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
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7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym
mowa w pkt 7.1. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
7.3. W przypadku, kiedy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy,
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w Formularzu oferty, części zamówienia, których
wykonanie

zamierza

powierzyć

podwykonawcom,

i

podania

przez

wykonawcę

firm

podwykonawców.
7.4. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów. W tym celu, dodatkowo winni oni przedłożyć:
7.4.1 dokument potwierdzający, że będą dysponować zasobami innego podmiotu niezbędnymi do
realizacji zamówienia np. pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
7.4.2 dokument (np. umowa Wykonawcy z podmiotem, o którym mowa w 7.4. SIWZ), określający
w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
Ww. dokument wymagany jest w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi
zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Dokument określony w pkt 7.4.2. SIWZ nie jest wymagany,
o ile dokument określony w pkt 7.4.1. SIWZ będzie potwierdzał, że Wykonawca będzie dysponował
zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należytego wykonania zamówienia oraz że
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
a jego treść będzie zawierała informacje, o których mowa w pkt 7.4.2. a)-c) SIWZ.
7.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby –
warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ
dotyczące tych podmiotów.
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7.6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów:
7.6.1 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.
7.6.2 Wykaz usług z podaniem m.in. przedmiotu usług, dat wykonania, nazwy podmiotu na rzecz,
którego była świadczona usługa oraz załączenie dowodów w rozumieniu Rozporządzenia,
że zostały wykonane należycie. Do ewentualnego wykorzystania przy sporządzaniu tego
dokumentu służy Załącznik Nr 4 do SIWZ.
7.6.3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami. Do ewentualnego wykorzystania przy sporządzaniu tego dokumentu służy Załącznik
Nr 5 do SIWZ.
7.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP do
sporządzenia tego dokumentu służy Załącznik Nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7.8. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
7.9. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że
mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
7.10. W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika wraz w ofertą Wykonawcy winni
przedłożyć oryginał pełnomocnictwa albo kopię uwierzytelnioną notarialnie lub poświadczoną
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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). 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.
8. INFORMACJE

O

SPOSOBIE

POROZUMIEWANIA

SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCAMI
8.1.

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:
przetargi@ncbr.gov.pl. W

przypadku przekazywania

oświadczeń,

wniosków, zawiadomień

i informacji za pomocą poczty elektronicznej każda ze stron jest zobowiązana na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania. Zamawiający preferuje komunikację za pomocą
poczty elektronicznej. Przy komunikowaniu się przy pomocy poczty elektronicznej konieczne jest
wysyłanie podpisanych zgodnie z 11.7. SIWZ skanów pism.
8.2. Wykonawca może na piśmie lub w formie elektronicznej zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o
wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie później niż 2 dni
przed terminem składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert i nie dotyczy udzielonych wyjaśnień. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa
na bieg terminu składania ww. wniosków. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie
terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
8.3. Pytania należy przesyłać pisemnie na adres Zamawiającego oraz za pomocą poczty elektronicznej na
adres: przetargi@ncbr.gov.pl. W temacie pisma należy podać tytuł przetargu.
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8.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom,
którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej
Zamawiającego.
8.5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem
terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszej SIWZ.
8.6. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie niezwłocznie
przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego.
8.7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą
należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
8.8. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny
będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
8.9. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej
Zamawiającego.
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
9.1. W niniejszym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem
terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w wysokości – 4500,- zł (słownie: cztery tysiące pięćset
złotych).
9.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz.
359 z późn. zm.).
9.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju:
Bank Gospodarstwa Krajowego
I Oddział w Warszawie
nr 22 1130 1017 0020 1020 9820 0001
z zaznaczeniem
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„Wadium – realizacja badania ewaluacyjnego
pt. Ocena komplementarności i skuteczności wsparcia oferowanego w ramach działań 4.3, 4.4 i
poddziałania 4.1.2”
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku
bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowodem wniesienia wadium może
być dokument potwierdzający dokonanie przelewu kwoty wadium lub jego kopia potwierdzona przez
Wykonawcę, które należy dołączyć do oferty.
9.4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia wraz
z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia).
9.5.

Dokument wadialny, o którym mowa w pkt.. 9.4. SIWZ, powinien zawierać informacje o udzieleniu
gwarancji lub poręczenia na kwotę wymienioną w pkt 9.1. SIWZ, stanowiącą zabezpieczenie wadium
na rzecz Zamawiającego w przetargu nieograniczonym na realizację badania ewaluacyjnego pt.
Ocena komplementarności i skuteczności wsparcia oferowanego w ramach działań 4.3, 4.4 i
poddziałania 4.1.2, winien określać precyzyjnie gwaranta (poręczyciela), beneficjenta (Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju), zleceniodawcę gwarancji (poręczenia), termin ważności udzielonej
gwarancji (poręczenia), który winien odpowiadać co najmniej terminowi związania ofertą – pkt 10.1.
SIWZ oraz zawierać zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji (poręczenia) do bezwarunkowej
zapłaty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadkach przewidzianych w
ustawie PZP.

9.6. Treść dokumentu stanowiącego wadium nie może warunkować wypłacenia kwoty Zamawiającemu od
badania zasadności żądania wypłaty przez wystawcę dokumentu czy jakikolwiek inny podmiot.
9.7. Dokument wadialny, o którym mowa w pkt 9.4. SIWZ, należy złożyć w oddzielnym, zamkniętym
opakowaniu (kopercie) przed upływem terminu składania ofert, w miejscu wskazanym w pkt. 13 SIWZ.
Opakowanie (kopertę) zawierającą dokument wadialny należy opisać analogicznie do opisu oferty
wskazanego w pkt 12. SIWZ, z dopiskiem: wadium. Kserokopię niniejszego dokumentu należy dołączyć
do oferty.
9.8. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dopuszczalne jest
wystawienie dokumentu stanowiącego wadium na jednego z Wykonawców, pod warunkiem, że z jego
treści wynika, iż zabezpiecza on złożenie oferty przez wszystkich Wykonawców działających wspólnie,
lub że dokument wadialny został wystawiony na podmiot prawidłowo umocowany do reprezentowania
wszystkich Wykonawców działających wspólnie.
9.9.

Termin wniesienia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert.

9.10. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym
upływa termin składania ofert.
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9.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9.12. Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy PZP odrzuci ofertę Wykonawców, którzy nie
wnieśli wadium lub jeśli wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

10.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

10.1. Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania
ofert.
10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni (art. 85 ust. 2 ustawy PZP).
10.3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
10.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.
10.5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie
Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
11.1. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być przygotowana w języku
polskim, w sposób czytelny. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
11.2. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy (wypełniony i podpisany) – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik
Nr 2 do SIWZ. W przypadku niekorzystania z ww. druku, oferta musi zawierać w szczególności:
wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, cenę oferty brutto, zobowiązanie dotyczące terminu
realizacji zamówienia i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji
wszystkich postanowień SIWZ i Wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą część
zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy oraz nazwy firm podwykonawcy;
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2) oświadczenia wymienione w pkt 7 niniejszej SIWZ
3) opis sposobu realizacji badania. Załączony opis podlegał będzie ocenie zgodnie z zapisem pkt 17
SIWZ. Brak załączonego opisu skutkować będzie odrzuceniem oferty, zgodnie z postanowieniami art. 89 ust.
1 pkt 2 uPzp;
11.3. Ofertę, oświadczenia, a także wykaz usług i osób zaleca się sporządzić na drukach stanowiących
załączniki do SIWZ.
11.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonego Formularza ofertowego (Załącznik Nr 2),
zobowiązany jest złożyć ofertę w taki sposób, by treść oferty odpowiadała treści SIWZ. W przypadku,
gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonych druków (Załączniki Nr 3 – 6 do SIWZ), treść składanych
oświadczeń, wykazu usług oraz osób powinna potwierdzać spełnianie warunków udziału
obowiązujących w niniejszym postępowaniu.
11.5. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena,
ustalona zgodnie z opisem w pkt 15 SIWZ.
11.6. Formularz ofertowy, oświadczenie o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ, zobowiązania podmiotu,
o których mowa w pkt 7.4.1.-2. SIWZ, oraz oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.7. SIWZ muszą być
złożone w formie oryginału. Forma dokumentu pełnomocnictwa uregulowana jest w punkcie 7.10.
SIWZ. Pozostałe dokumenty spośród wymienionych w pkt 7. SIWZ mogą być złożone w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie z pkt 11.8. SIWZ.
11.7. Formularz ofertowy, oświadczenie określone w pkt 7.1. SIWZ, wykaz usług i osób, a także
oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.7. SIWZ 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) stosowne pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 7.10. SIWZ.
11.8. Kserokopie dokumentów, winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub
osobę uprawnioną do takich czynności na podstawie obowiązujących przepisów prawa, z zastrzeżeniem
pkt 7.10. SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub te podmioty. By cel poświadczenia nie budził wątpliwości prosimy o następującą
formułę na dokumencie „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” na każdej zapisanej stronie bądź
formułę „Poświadczam za zgodność z oryginałem strony od …. do ….” oraz podpis(-y) osoby/osób
upoważnionej(-ych) do reprezentacji Wykonawcy. Powyższe nie odnosi się do poświadczeń
notarialnych.
11.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
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11.10. Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.
1503 z późn. zm.). 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.
Uwaga
Zastrzegając informacje w ofercie Wykonawca winien mieć na względzie, że zastrzeżona informacja
ma wtedy charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli spełnia łącznie trzy warunki:
 ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość
gospodarczą,
 nie została ujawniona do wiadomości publicznej tzn. nie jest znana ogółowi lub osobom, które ze
względu na prowadzoną działalność są zainteresowane jej posiadaniem,
 podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
W nawiązaniu do orzecznictwa arbitrażowego i sądowego, należy przyjąć, iż sferą tajemnicy można
objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym osobom lub określonej grupie osób.
Obszar ten nie może się rozciągać na informacje powszechnie znane lub te, o których treści każdy
zainteresowany może się legalnie dowiedzieć.
Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:
11.10.1. odczytywanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP,
11.10.2. które są jawne na mocy odrębnych przepisów.
11.11. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art.
90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie
Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia,
jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

12. OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT
Oferta powinna znajdować się w nieprzejrzystej kopercie, zapieczętowanej w sposób zapewniający
zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu składania ofert.
Koperta powinna być oznaczona nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy
oraz napisem: Oferta na realizację badania ewaluacyjnego pt. Ocena komplementarności i skuteczności
wsparcia oferowanego w ramach

działań 4.3,

4.4 i poddziałania 4.1.2” nr sprawy 41/18/PN oraz

„NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 07.12.2018 r. GODZ. 14:00”.
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Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej
korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi
Wykonawca. W przypadku składania oferty za pośrednictwem firmy kurierskiej zewnętrzne opakowanie
oferty (np. firmowa koperta firmy kurierskiej) winno być również oznaczone w sposób umożliwiający
przyporządkowanie oferty do niniejszego postępowania, tj. co najmniej nazwą lub numerem postępowania.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte)
oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane
w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
13.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w kancelarii, pokój nr 204 piętro 2.
Termin składania ofert upływa dnia 07.12.2018 r. o godz. 13:00. Oferty otrzymane przez
Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone.
13.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty
do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
13.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin ich składania tj. 07.12.2018 r.
o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej nr 107
13.4. Wykonawca zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy PZP może przed upływem terminu do składania ofert
zmienić lub wycofać ofertę.
13.5. Wykonawca o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty powiadamia Zamawiającego
pisemnie.
13.6. Pismo informujące o zmianie lub wycofaniu oferty należy złożyć (przed terminem składania ofert),
zgodnie z opisem podanym w pkt. 11 oznaczając dodatkowo: „ZMIANA OFERTY” lub
„WYCOFANIE OFERTY”.
13.7. Do pisma o wycofaniu lub zmianie oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby
podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
13.8. O złożeniu oferty po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę oraz
zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. (art. 84 ust. 2 ustawy PZP).

14. INFORMACJA O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT
14.1. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
14.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.

Strona 16 z 84

14.3. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
14.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.ncbr.gov.pl informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach
14.5. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących ich treści.
14.6. Oferty, które nie zostaną odrzucone, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryterium oceny
ofert określonym w punkcie 17 niniejszej SIWZ.
14.7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i uzyska największą liczbę punktów ogółem zgodnie
z przyjętymi kryteriami oceny ofert z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy oferta w kryteriach
merytorycznych łącznie nie uzyska min. 49 pkt, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp tzn. treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
15.1. Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia
(w tym m.in. podatek VAT, ewentualne upusty i rabaty).
15.2. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
15.3. Cena oferty nie podlega zmianie w okresie realizacji umowy z zastrzeżeniem wyjątków w niej
wskazanych.
15.4. Cena oferty musi zostać wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności przyjmuje się cenę
wyrażoną słownie. W formularzu oferty należy podać :
1) ceny jednostkowe netto za poszczególne etapy – bez VAT
2) cenę netto - bez podatku VAT,
3) cenę brutto - łącznie z podatkiem VAT,
4) stawkę VAT.
5) wartość podatku VAT.
15.5. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za
oczywistą omyłkę i nie poprawi błędnie ustalonej stawki podatku VAT.
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15.6.

Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca,
składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez
kwoty podatku.
16. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
16.1. W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego w przedmiotowym
postępowaniu Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.
16.2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich.
17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT
17.1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
17.1.1.

Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz odpowiadająca

im waga jest następująca:
L.p.

Nazwa

1.
Cena
2.
Sposób realizacji badania
Łącznie:

Waga

30%
70%
100%

Maksymalna
liczba
punktów:
30
70
100

17.1.2. Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny
ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 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, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, z zastrzeżeniem
pkt 14.7. SIWZ (tj. w przypadku, gdy oferta w kryterium merytorycznym nie uzyska min. 49
pkt, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp tzn. treść oferty nie
odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), stosując poniższy wzór:
punkty ogółem = punkty za kryterium cena + suma punktów za kryteria merytoryczne
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17.1.3. Punkty za kryterium: cena zostaną przyznane każdej z ofert wg. wzoru::
cena brutto oferty najtańszej
Liczba przyznanych punktów = ----------------------------------------------- x 30
cena brutto oferty badanej
Punkty w kryterium „cena” zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca za kryterium „cena” może uzyskać maksymalnie 30 pkt.
17.1.4. Punkty za kryteria merytoryczne „Sposób realizacji badania”

zostaną obliczone

w następujący sposób: punkty za kryteria merytoryczne zostaną przyznane, przez każdego
merytorycznego członka komisji przetargowej dokonującego oceny w skali punktowej od 0 pkt
do 70 pkt.
Punkty przyznane ofercie przez każdego merytorycznego członka komisji za poszczególne
kryteria merytoryczne zostaną zsumowane i stanowić będą ocenę indywidualną członka komisji
dla danej oferty. Ocena końcowa oferty stanowić będzie średnią z ocen indywidualnych
merytorycznych członków komisji przetargowej przyznanych w kryteriach merytorycznych oraz
punktów uzyskanych w kryterium cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która
uzyska najwyższą liczbę punktów (Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch
miejsc po przecinku). Komisja w ocenie merytorycznej będzie kierowała się wymienionymi
niżej podkryteriami merytorycznymi oraz będzie przyznawać punkty w wymienionych
przedziałach.
1. proponowana koncepcja realizacji zamówienia (0-20 pkt), w tym:
a) użyteczność proponowanej koncepcji realizacji całego zamówienia w odniesieniu do osiągniecia celu
zamówienia i potrzeb Zamawiającego (0-15 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 informacji (0-5 pkt), dla której zostanie przedstawiony użyteczny zakres danych
zbieranych na każdym etapie badania, który pozwoli na rzetelną ocenę podsumowującą (0-5 pkt)
b) opis roli eksperta (członka zespołu badawczego) i jego zaangażowanie na poszczególnych etapach
badania (0-5 pkt) - maksymalną liczbę punktów uzyska oferta, która wg Zamawiającego będzie
zawierała użyteczny opis roli eksperta tj. wskazywała w odniesieniu do każdego z etapów badania,
rolę i zakres prac eksperta adekwatne do jego doświadczenia),
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2. proponowane metody/techniki badawcze (0 -21 pkt)
a) poprawność i adekwatność doboru metod/technik badawczych do pytań badawczych oraz celów
ewaluacji (0-9 pkt) - maksymalną liczbę punktów uzyska oferta, która wg Zamawiającego będzie
zawierała poprawne dopasowanie metod do pytań badawczych (0-3 pkt), przekonujące uzasadnieniem
jak dana metoda/metody przyczyni się do osiągnięcia celów stawianych przed danym etapem badania
(0-3 pkt) oraz do uzyskania odpowiedzi na pytania badawcze (0-3 pkt);
b) wskazanie zakładanej struktury i wielkości prób badawczych do badań ilościowych i jakościowych
(0-6 pkt) - maksymalną liczbę punktów uzyska oferta, która wg Zamawiającego będzie zawierała
wyczerpujące informacje nt. struktury i wielkości prób w badaniach ilościowych (0-3 pkt) oraz
jakościowych (0-3 pkt);
c) dodatkowe metody lub techniki badawcze (0-6 pkt) - ocenie zostaną poddane maksymalnie dwie
zaproponowane jako pierwsze w kolejności w ofercie dodatkowe metody lub techniki badawcze lub
analityczne (w tym objęcie nowej grupy respondentów badaniem), inne niż wyszczególnione przez
Zamawiającego. Maksymalną liczbę punktów uzyska metoda lub technika badawcza, która będzie
zasadna (0-1pkt) użyteczna z punktu widzenia celów i zagadnień badania (0-1 pkt) oraz będzie
wnosiła wartość dodaną do wyników badania (0-1 pkt),
3. proponowana koncepcja prowadzenia desk reseach w odniesieniu do przydatności dla
osiągniecia celów badania będącego przedmiotem zamówienia (0-7 pkt), w tym:
przedstawienie użytecznych z punktu widzenia potrzeb Zamawiającego źródeł danych (0-2 pkt) wraz z
opisem sposobu ich pozyskania i czasem potrzebnym na ich zdobycie (0-2 pkt) oraz uzasadnieniem jak
dane informacje i sposób analizy przyczynią się do osiągnięcia celów desk research, oraz odpowiedzi na
pytania badawcze (0-3 pkt)
4. opis podejścia do realizacji studiów przypadku (0-6 pkt), w tym:
wybór użytecznych metod, materiałów i podejścia (wraz z ich uzasadnieniem), które przyczynią się do
identyfikacji dobrych praktyk w zakresie zapewnienia komplementarności działania 4.3 i 4.4 z działaniami
realizowanymi w ramach innych badanych w niniejszej ewaluacji (0 -3 pkt) oraz wybór użytecznych
metod, materiałów i podejścia (wraz z ich uzasadnieniem), które przyczynią się do identyfikacji dobrych
praktyk w zakresie zapewnienia skutecznej i efektywnej współpracy sektora nauki i przedsiębiorstw (0-3
pkt)
5. dodatkowe zagadnienia do badania (0-6 pkt)
ocenie zostaną poddane maks. 3 zaproponowane (jako pierwsze w kolejności) w ofercie dodatkowe
zagadnienia lub pytania badawcze (lub ich uszczegółowienia) odnoszące się do celów badania, inne niż te
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wyszczególnione przez Zamawiającego. Maksymalna liczba punktów zostanie przyznana za
pytania/zagadnienia zasadne i użyteczne w kontekście celów i koncepcji badania (0-1 pkt) oraz wnoszące
wartość dodaną do badania (0-1 pkt). Za każde zaproponowane i pozytywnie ocenione zagadnienie lub
pytanie/uszczegółowienie zostanie przyznane maksymalnie 2 punkty,
6. identyfikacja ryzyk specyficznych dla badania oraz sposobów zapobiegania ich wystąpienia lub
ograniczania ich skutków (0-5 pkt)
Maksymalną liczbę punktów uzyska oferta, która wg Zamawiającego będzie adekwatnie wiązać
zidentyfikowane ryzyka ze specyfiką respondentów, zakresem oraz harmonogramem badania (0-2,5 pkt),
a zaproponowane metody ograniczenia efektów ryzyk zostaną uznane za skuteczne i użyteczne (0-2,5 pkt)
7. adekwatność doświadczania członków zespołu badawczego do przypisanych im zadań (0-5 pkt)
Maksymalną liczbę punktów uzyska oferta, w której wg Zamawiającego adekwatnie zostaną powiązane
zadania członków zespołu badawczego w stosunku do ich doświadczenia (0-2 pkt) a podział zadań będzie
użyteczny (0-2 pkt), przejrzysty (0-1 pkt)

17. 2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
17.2.1 jest niezgodna z ustawą,
17.2.2 jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP;
17.2.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
17.2.4 zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
17.2.5 została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
17.2.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
17.2.7 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia nie zgodzi się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP;
17.2.8 Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy PZP, na przedłużenie
terminu związania ofertą;
17.2.9 wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy ,
17.2.10 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
18. POPRAWIENIE OMYŁEK W OFERCIE
18.1.

Zamawiający poprawi w ofercie, w szczególności:

18.1.1.

oczywiste omyłki pisarskie - bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów, np.:
widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie
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wyrazu lub jego części, ewidentny błąd rzeczowy np.: 31 kwietnia 2010 r., rozbieżność pomiędzy
ceną wpisaną liczbą i słownie.
18.1.2.

oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek - omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach, np.: błędny wynik działania
matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia;

18.1.3. inne omyłki - polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty.
18.2. O poprawieniu omyłek w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
19. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
19.1. Umowa w sprawie wykonania zamówienia publicznego, którego przedmiot został określony
w niniejszej SIWZ, zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
19.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu
widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ.
19.3. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2)

wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3)

wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,
o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań
dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

4) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,
5) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów
6)

unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
19.4. Zamawiający określi datę i miejsce podpisania umowy. Termin podpisania umowy nie będzie krótszy
niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94 ust.
1 pkt 2 uPzp.
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19.5. Zawarcie umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 19.4. może nastąpić w przypadku,
gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie złożona tylko jedna oferta (art. 94
ust. 2 pkt 1a ustawy PZP);
19.6. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje dotyczące
wskazania osób podpisujących umowę oraz osoby upoważnione do kontaktów w sprawach realizacji
umowy.
19.7. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie
udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
19.8. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę odrębnym
pismem lub drogą mailową.
19.9. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
19.10. Jeżeli

Wykonawca,

którego

oferta

została

wybrana,

uchyla

się

od

zawarcia

umowy

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych złożonych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
19.11. Strony każdorazowo ustalą sposób przekazania po podpisaniu umowy dokumentacji wymaganej
od Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
19.12. Strony każdorazowo ustalą liczbę egzemplarzy, w jakich ma być sporządzona umowa.
20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
21. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI UMOWY
21.1. Istotne dla Stron postanowienia zostały zawarte we wzorze umowy. Wzór umowy stanowi Załącznik
Nr 7 SIWZ.
21.2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków zawartych we wzorze umowy.
22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej
określone w Dziale VI ustawy PZP dla trybu przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 144
000 euro. 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.
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23. INNE INFORMACJE
23.1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek
zawrzeć w ofercie informacje dotyczące podwykonawstwa. Brak powyższej informacji w ofercie
oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.

24.

UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 PZP

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP.

25. OBOWIĄZEK INFORMACJI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:


administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka
47a 00-695, Warszawa



kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju można
uzyskać pod adresem: inspektorochronydanychosobowych@ncbr.gov.pl *;



Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 41/18/PN na realizację badania ewaluacyjnego
pt. OCENA KOMPLEMENTARNOŚCI I SKUTECZNOŚCI WSPARCIA OFEROWANEGO W RAMACH
DZIAŁAŃ 4.3, 4.4 I PODDZIAŁANIA 4.1.2 w trybie zamówienia na usługi społeczne;



odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;



Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;



obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp;



w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
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posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;



nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykaz Załączników do niniejszej SIWZ:
1. Załącznik 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
2. Załącznik 2 – Formularz oferty;
3. Załącznik 3 – Oświadczenie
4.

Załącznik 4 - Wykaz należycie wykonanych usług;

5. Załącznik 5 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia;
6. Załącznik 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP;
7. Załącznik 7 – Wzór umowy.
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Załącznik Nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
OCENA KOMPLEMENTARNOŚCI I SKUTECZNOŚCI WSPARCIA OFEROWANEGO W RAMACH
DZIAŁAŃ 4.3, 4.4 I PODDZIAŁANIA 4.1.2
1.

CHARAKTERYSTYKA I STAN WDRAŻANIA PROGRAMÓW
1.1. Poddziałanie 4.1.2 POIR – „Regionalne agendy naukowo – badawcze”

Poddziałanie 4.1.2 – Regionalne agendy naukowo – badawcze realizowane jest w ramach IV Osi
priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014 – 2020.
Celem podziałania jest zapewnienie koordynacji i synergii w zakresie finansowania prac B+R wpisujących się
w krajowe i regionalne inteligentne specjalizacje przez wyselekcjonowanie najwyższej jakości projektów
mających znaczący wpływ na rozwój gospodarczy Polski oraz poszczególnych regionów (krajowe i regionalne
inteligentne specjalizacje). Zakres tematyczny RANB powstał w oparciu o zagadnienia badawcze wpisujące
się w regionalne specjalizacje, zgłoszone przez wszystkie Urzędy Marszałkowskie w porozumieniu m.in. z
przedstawicielami ekspertów, ośrodków naukowych i obejmuje 26 obszarów badawczych.
Beneficjentami podziałania mogą być konsorcja z udziałem przedsiębiorców i jednostek naukowych, w
których liderem jest jednostka naukowa. W ramach programu przeprowadzono do tej pory 2 konkursy w
latach 20161, 20172 i kolejny realizowany jest w 20183. Łącznie kwota przewidziana na realizację podziałania
4.1.2 wynosi 417 mln zł.
Tabela 1Liczba wniosków złożonych, rekomendowanych i nie rekomendowanych do finansowania po ocenie merytorycznej

Konkurs

złożone

1/ 4.1.2./2016

rekomendowany

nierekomendowany

168

23

135

1/ 4.1.2./2017

114

4

60

5

51

1/ 4.1.2/2018

54

Stopień zaawansowania realizacji projektów w ramach Poddziałania 4.1.2 POIR pozwala na ocenę
śródokresową efektów programu i ocenę zakładanej skuteczności i użyteczności poddziałania. Wyniki

1

Podpisane umowy z wykonawcami wybranymi do dofinasowania
Stan na 11 maja 2018r
3
Konkurs otwarty składanie wniosków w okresie 15.03- 15.05.2018r
4
Część projektów (18) z Mazowsza finansowane jest ze środków krajowych ze względu na wyczerpanie koperty
5
Wnioski w trakcie oceny
2
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badania powinny dostarczyć informacji na temat pierwszych efektów programu rekomendacji w zakresie
modyfikacji sposobu wdrażania i zarządzania programem w kolejnych latach.
Więcej informacji dotyczących Programu i poszczególnych konkursów jest dostępnych na stronie NCBR:
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/aktualnosci-po-ir/

1.2. Projekty pozakonkursowe realizowane przez Fundacje na Rzecz Nauki Polskiej w
ramach działania 4.3 i 4.4 POIR

NCBR jest Instytucją Pośredniczącą dla IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020 w ramach realizowanych zadań nadzorował wdrażanie dwóch działań POIR, które były wdrażane
przez beneficjenta - Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Są to: działanie 4.3: Międzynarodowe Agendy
Badawcze oraz 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R. Wybór projektów w obu działaniach
odbywał się w trybie pozakonkursowym. 15 marca 2018 została podpisana umowa między NCBR a FNP na
mocy której nastąpiła zmian a statusu FNP z beneficjenta na Instytucję Wdrażającą dla działania 4.4. 6

W ramach działania 4.3 wspierana jest realizacja Międzynarodowych Agend Badawczych w celu stworzenia
w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej jednostek naukowych stosujących najlepsze
światowe praktyki w zakresie identyfikowania programów i tematów badawczych, zarządzania pracami B+R,
komercjalizacji tych wyników we współpracy z renomowanymi ośrodkami naukowymi z innych państw.
Międzynarodowe Agendy Badawcze to programy badań tworzone przez samych wnioskodawców i
przedstawicieli międzynarodowego środowiska naukowego będących uznanymi na świecie autorytetami w
dziedzinie, w której specjalizuje się jednostka wnioskodawca. Wsparcie kierowane jest na projekty wpisujące
się w Krajową Inteligentną Specjalizację oraz nowe specjalizacje m.in. w celu weryfikacji ich potencjału jako
inteligentnych specjalizacji
Z założenia wsparcie w ramach działań 4.3 ma otrzymać około 10 jednostek badawczych. Całkowita suma
przeznaczona na realizację programu MAB wynosi 532 mln zł. W dotychczasowych7 3 konkursach granty
zdobyło 7 wnioskodawców na kwotę 185 mln zł, z czego podpisano 1 umowę.8

W ramach działania 4.4 wspierane są prace B+R, które posiadają przełomowy charakter oraz istotne
znaczenie dla gospodarki lub rozwiązywania kluczowych problemów społecznych, przez co wzmacniany jest
potencjał kadrowy jednostek naukowych na potrzeby innowacyjnego przemysłu. Działanie to realizowań jest

W działaniu 4.3. FNP pozostaje beneficjentem grantowym NCBR
W 2018 roku planowane są dwa konkursy w tym działaniu: w II kwartale – otwarty ogólnopolski i w III kwartale - dla
projektów spoza województwa mazowieckiego
6
7
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za pomocą następujących programów TEAM, TEAM-TECH (w tym modułu TEAM-TECH Core Facility i TEAMTECH Core Facility PLUS – od 2017 r.), FIRST TEAM, POWROTY i HOMING. Wsparcie kierowane jest na
projekty wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację oraz nowe specjalizacje m.in. w celu weryfikacji
ich potencjału jako inteligentnych specjalizacji.
W ramach działania 4.4. realizowane są projekty B+R prowadzone przez jednostki naukowe, przedsiębiorstwa
oraz konsorcja tych podmiotów. Całkowita suma przeznaczona na realizację tych programów wynosi 615 mln
zł podzielona na 3 części – Homing/Powroty, Team i TeamTech- każda po 205 mln zł)
Tabela 2 Liczba konkursów i przyznanych grantów9

PROGRAM

liczba konkursów

liczba grantobiorców

Wartość
przyznanych
grantów (zł)

TEAM

4

42

56 836 669

TEAM Tech

4

25

74 689 612

Team Tech core facility

4

6

17 251 780

TEAM-TECH Core Facility PLUS

2

2

3 000 000

FIRTS TEAM

4

41

79 653 632

POWROTY

4

15

11 558 842

HOMEING

4

43

26 757 199

Stopień zaawansowania realizacji projektów w ramach działania 4.3 i 4.4 POIR pozwala na ocenę
śródokresową efektów programu i ocenę zakładanej skuteczności i użyteczności poddziałania. Wyniki
badania powinny dostarczyć informacji na temat pierwszych efektów programu rekomendacji w zakresie
modyfikacji sposobu wdrażania i zarządzania programem w kolejnych latach.
Więcej informacji dotyczących Działań 4.3 in 4.4. POIR i poszczególnych konkursów jest dostępnych są na
stronie FNP:
https://www.fnp.org.pl/o_fundacji/fundusze-europejskie/

99

Stan na 4 maja 2018 r
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2. CELE BADANIA
Głównym celem badania jest ocena użyteczności programów wdrażanych przez NCBR i FNP nakierowanych
na zwiększenie potencjału naukowo-badawczego sektora nauki dla potrzeb innowacyjnej gospodarki
Cele szczegółowe ewaluacji
1. Ocena na ile wsparcie oferowane w podziałaniu 4.1.2 i działaniu 4.4 i 4.3. jest wewnętrznie spójne
i komplementarne
2. Ocena zewnętrznej komplementarności Działań 4.1.2, 4.4 i 4.3 z wybranymi interwencjami
3. Ocena utrudnień współpracy z sektorem prywatnym w wykorzystaniu oferowanego wsparcia
skierowanego do jednostek naukowo - badawczych
4. Ocena skuteczności wsparcia oferowanego w działaniach 4.3 i 4.4 oraz poddziałaniu 4.1.2

3. PYTANIA BADAWCZE
Ewaluacja powinna dostarczyć wyczerpujących i wiarygodnych odpowiedzi na wszystkie wskazane poniżej
pytania badawcze. Od Wykonawcy oczekuje się przedstawienia spójnej koncepcji realizacji badania
ewaluacyjnego, uzupełnionej także o propozycje dodatkowych pytań badawczych, zgodnych z celami i
zakresem przedmiotowego badania. Wykonawca w swojej ofercie może uszczegółowić przedstawione
pytania lub zaproponować nowe, które będą istotne z punktu widzenia celów badania. Warunkiem włączenia
do badania dodatkowych zagadnień będzie akceptacja propozycji przez Zamawiającego.

1. Spójność i komplementarność wewnętrzna
1.1. W jakim zakresie działania 4.1.2 i 4.4. i 4.3 są spójne wewnętrznie? Czy i gdzie są luki we wsparciu
sektora nauki zaangażowanego w B+R. W jakich obszarach wsparcie pokrywa się?
1.2. W jakich obszarach są przesłanki do zaistnienia efektu synergii?
1.3. W jakim zakresie oferta poddziałań/ działań objętych badaniem jest dopasowania do potrzeb
grup docelowych oraz do potrzeb rynkowych?
1.5 Czy (i jakie) występują luki w systemie wsparcia procesu B+R+I skierowanego do sektora nauki
oferowanego przez NCBR/FNP?

2. Zewnętrzna komplementarność
2.1. Czy i w jakim zakresie podziałanie i działania 4.1.2, 4.4 i 4.3 są komplementarne z innymi
działaniami o podobnym charakterze finansowanymi z UE m.in. 3.2 POWER, RPO, Teaming for
Excellence. Czy (i w jakiej skali) można zauważyć zjawisko przepływów beneficjentów miedzy tymi
programami?
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2.2. W jakim zakresie poddziałanie i działania 4.1.2., 4.3 i 4.4 jest komplementarne z interwencjami
finansowanymi z innych (poza unijnych) środków krajowych i europejskich?
2.3. Czy działania realizowane w ramach badanych podziałań są komplementarne z programem
Horyzont 2020, w jakim zakresie? Czy i ewentualnie jakie są korzyści dla jednostek sektora nauki
korzystających ze środków badanych podziałał/działań w ubieganie się o środki w ramach Horyzont
2020?
2.4. Na ile komplementarne do europejskiego jest wsparcie krajowe np. NCN lub programy krajowe
NCBR w postaci środków na prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych?
2.5. Czy i w jakim zakresie można mówić o zjawisku kontynuacji i komplementarności wsparcia
rozwoju kadry naukowej na rzecz B+R pomiędzy obiema perspektywami finansowymi UE (2017-2014
i 2014-2020)?
2.6. Czy istnieją dobre wzorce, rozwiązania w zakresie wyboru projektów, wdrażania i rozliczania
programów obserwowane w ramach Horyzont 2020, które można stosować w ramach analizowanych
działań i poddziałań? Jeśli tak, to jakie to rozwiązania?

3. Utrudnienia współpracy sektora prywatnego i jednostek naukowo – badawczych w ramach oferowanego
wsparcia
3.1. Jakie są główne bariery w korzystaniu ze środków w ramach badanych poddziałań i działań dla
sektora nauki i sektora przedsiębiorstw? Jaki jest ich wpływ i skala odziaływania?
3.2 Jakie korzyści odnoszą przedsiębiorstwa z faktu uczestniczenia w projektach w ramach badanych
działań? W jaki sposób, pod jakimi warunkami można te korzyści zwiększyć?
3.3. Jakie są (również na podstawie doświadczeń międzynarodowych) skuteczne metody i
mechanizmy zachęt dla firm do udziału w podobnych/analogicznych projektach? Czy i jakie istnieje
wsparcie dla przedstawicieli sektora naukowego w zakresie nawiązywania współpracy z
przedsiębiorcami?
3.2. Czy w ramach badanych działań/poddziałań występuje zjawisko koncentracji środków? Jakiego
typu? Jaki ma to wpływ na osiągnięcie celów IV osi PO IR?
3.3. W jakim stopniu proces wyboru wniosków był odpowiedni do przyjętych założeń
programowych i pozwolił na realizację założonych celów programu. Jakie wpływ z punktu widzenia
efektywności procesu wyboru i oceny projektów i ostatecznych odbiorców wsparcia, przyniosą
zmiany wprowadzane 15 marca 2018 r? 10

4. Skuteczność udzielonego wsparcia
4.1. Jakie są pierwsze efekty wsparcia w badanych działań/poddziałań? W jakim stopniu ich realizacja
będzie możliwa po zakończeniu programu?
Umowa między NCBR a FNP z 15 marca 2018 roku w sprawie realizacji Działania 4.4. POIR, na mocy której FNP
został instytucja wdrażającą dla tego działania a NCBR instytucja pośredniczącą
10
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W ramach działania 4.3 czy oraz na ile standardy są wprowadzane? Czy działanie MAB
przyczynia się do zmian w otoczeniu – np. na całej uczelni?
 W ramach działania 4.4 czy oraz na ile programy pozwalają na przyciągnięcie najwyższej klasy
naukowców na polskie uczelnie? Czy Ci naukowcy planują pozostać, jak oceniają współpracę
w zespole i z uczelnią?
 W ramach poddziałania 4.1.2 czy tematy zaproponowane przez dany region są faktycznie
realizowane przez jednostki z tego regionu? Na ile sposób określenia tematyki konkursu
przyczynia się do osiągnięcia celów RIS?
4.2. Jakie są ryzyka nie osiągnięcia celów poszczególnych działań/poddziałań? Jakie są
rekomendowane środki zapobiegawcze?
4.3. Na ile wsparcie przyczynia się do realizacji celów PO IR i osi IV? Czy wsparcie wiąże się z
pojawieniem się jakieś nieplanowanych rezultatów, jakich i w jakiej skali?
4.4. Jakie niezamierzone efekty (pozytywne i negatywne) miały miejsce w ramach realizowanych
projektów?
4.5. Czy pozakonkursowy tryb selekcji projektów oraz system selekcji ostatecznych odbiorców
wsparcia był trafny i skuteczny i pozwala wybrać najlepsze projekty z punktu widzenia realizacji celów
obu działań?
4.6. Na ile wsparte w ramach Podziałania 4.1.2 programy badań są spójne i użyteczne z punktu
widzenia celów stawianych przed inteligentnymi specjalizacjami?
4.7. Czy i w jakim zakresie w toku realizacji Podziałania 4.1.2 ujawniły się obszary specjalizacji
międzyregionalnych?
4.8 Jaka jest skala (zakładana skala) komercyjnego wykorzystania wyników prac badawczych lub
rozwojowych realizowanych w ramach podziałania/działań?
4.9. Jakie są szanse na kontynuacje współpracy zainicjowanej w ramach realizowanych projektów po
ich zakończeniu? Czy partnerzy wyrażają chęć współpracy w przyszłości bez wsparcia publicznego?
4.10. W jakim stopniu realizacja projektów przyczyniła się do poprawy jakości prowadzonych badań?
Czy wsparcie przyczyniło się do wzmocnienia najlepszych jednostek naukowych?

4. ODBIORCY WYNIKÓW BADANIA
Odbiorcami badania będzie przede wszystkim Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundacja na Rzecz nauki
Polskiej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Rozwoju. Wyniki badania mogą zostać
również wykorzystane przez beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów ocenianych poddziałań/działań
POIR.

5. KRYTERIA EWALUACYJNE
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Spójność wewnętrzna – ocena stopnia zgodności i obszarów nakładania się wsparcia udzielanego w ramach
poszczególnych działań objętych niniejszym badaniem
Komplementarność – ocena stopnia uzupełniania się wsparcia oferowanego w ramach działań/ poddziałań
objętych niniejszym badaniem ze wsparciem oferowanym z innych źródeł krajowych i zagranicznych
Użyteczność – ocena stopnia w jakim efekty programu są dopasowane i odpowiadają na potrzeby grup
docelowych i beneficjentów,
Efektywność - ocena w jakim stopniu procesy zarządzania i wdrażania badanych działań/poddziałań są
adekwatne do osiągniętych lub zakładanych rezultatów.
Skuteczność (zakładana) – ocena stopnia realizacji lub szans realizacji zakładanych celów programowych

6. ZAKRES ZAMÓWIENIA
Badaniem zostaną objęte wszystkie projekty realizowane w ramach przedmiotowych podziałań i działań dla
których instytucja pośredniczącą jest NCBR od ich uruchomienia przez NCBR do momentu rozpoczęcia
badania. Badanie swoim zasięgiem będzie obejmować terytorium Polsk – miejsce realizacji projektów, ale w
przypadku projektów w których realizację zaangażowani są partnerzy/osoby spoza Polski, zostaną oni także
objęci badaniem.

7. METODOLOGIA BADANIA
Wykonawca powinien zaproponować adekwatną do celów i zakresu ewaluacji metodologię badania: zestaw
metod i technik gromadzenia oraz analizy i oceny danych, które wykorzysta do realizacji badania, wraz z
uzasadnieniem. Poniżej podany został minimalny zakres metod badawczych, szczegółowe rozstrzygnięcia
dotyczące podejścia badawczego oraz wykorzystania poszczególnych technik i metod badawczych, w tym
sprecyzowanie rodzaju, wielkości i struktury prób badawczych muszą być przedstawione przez Wykonawcę.
Oczekuje się, że Wykonawca wykorzysta podejście oparte o teorię i co najmniej następujące techniki
badawcze
1. Analiza danych zastanych, - jakościowa analiza porównawcza dla kluczowych interwencji, w tym






Dokumenty programowe POIR
Oferta programowa NCBR
Dokumentacja projektów, które otrzymały wsparcie finansowe
Okresowe raporty z realizacji programu i poszczególnych działań/poddziałań
Kwerenda dostępnych źródeł wsparcia krajowego i zagranicznego w zakresie dostępnego wsparcia
dla sektora nauki
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Dotychczasowe wyniki badań, analiz i ewaluacji adekwatne z punktu widzenia celów niniejszego
badania

Efektem desk research powinna być informacja o możliwości wsparcia projektów ukierunkowanych na
zwiększenie potencjału naukowo-badawczego sektora nauki dla potrzeb innowacyjnej gospodarki, ocena
spójności i komplementarności tego typu wsparcia dostępnego dla polskich jednostek naukowo badawczych; lista zakładanych efektów wraz z oceną, na ile ich osiągnięcie przybliża programy/projekty do
osiągnięcia ich celów. Analiza desk reserch powinna także dostarczyć informacji wstępnych potrzebnych do
oceny użyteczności zaproponowanych rozwiązań w ramach badanych działań i poddziałań.
Analiza desk research jest tylko jedną ze składowych oceny, która powinna być oparta o triangulację metod.

2. Badania ilościowe


CATI/CAWI/CAPI z przedstawicielami beneficjentów i nieskutecznych wnioskodawców oraz
ostatecznych odbiorców wsparcia dla działań/podziałań: 4.3, 4.4 i 4.1.2
Minimalny stopień zwrotu wypełnionych ankiet (Response rate) dla populacji skutecznych
wnioskodawców/ostatecznych odbiorców wsparcia poszczególnych działań - 70% kontaktów do
których skutecznie dotarła ankieta, minimalny stopień zwrotu wypełnionych ankiet (Response rate)
dla nieskutecznych wnioskodawców w każdym z działań/ podziałań – 30% kontaktów, do których
skutecznie dotarła ankieta.

3. Wywiady bezpośrednie



IDI z przedstawicielami NCBR –min 2
IDI z przedstawicielami FNP – min 3

4. Wywiady grupowe – minimum 3




FGI z wnioskodawcami i/lub ostatecznymi odbiorcami działań 4.3 i 4.4
FGI z wnioskodawcami i/lub beneficjentami poddziałania 4.1.2
FGI przedsiębiorstwa – konsorcjanci partnerów naukowych w ramach działań 4.1.2 i/lub 4.4

4. Metody logiczne - w zakresie zmapowania komplementarności i spójności wsparcia udzielanego w
ramach badanych działań i poddziałań
5a. Case studies – min. 5 celowo dobranych projektów ostatecznych odbiorców z działania 4.3 i/lub 4.4 w
ramach których zostaną szczegółowo zbadane i przedstawione przykłady działań cechujących się wysokim
stopniem komplementarności z działaniami realizowanymi w ramach innych badanych w niniejszej ewaluacji.
W ramach case studies powinny zostać zbadane i opisane uwarunkowania dla zaistnienia tego typu zjawiska
oraz efekty jakie ono przyniosło.
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5b. Case studies – min. 5 celowo dobranych projektów z badanych działań/poddziałań w ramach których
szczegółowo zbadane i przedstawione zostaną przykłady działań cechujące się skuteczną i efektywną
współpracą sektora nauki i przedsiębiorstw. W case studies zidentyfikowane zostaną dobre praktyki w
zakresie mechanizmów zaangażowania przedsiębiorstw w proces realizacji projektu.
6. Panel ekspertów w końcowej fazie badania w celu dyskusji otrzymanych wyników i wypracowania
praktycznych rekomendacji W panelu powinni uczestniczyć wszyscy członkowie zespołu badawczego oraz
minimum 3 ekspertów z zakresu innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej sektora nauki
posiadających wiedzę na temat innowacyjności i działalności B+R Polsce poparte 3 publikacjami na ten temat
w czasopismach z kategorii A i B listy MNISW w ciągu ostatnich 5 lat i/lub posiadający doświadczenie w
pozyskiwaniu dofinansowania dla projektów B+R na rzecz
sektora nauki, poparte uzyskaniem
dofinansowania dla co najmniej 10 projektów z zakresu działalności innowacyjnej i B+R w Polsce i na świecie

Zaproponowane w ofercie techniki gromadzenia danych muszą umożliwić pozyskanie danych, niezbędnych
do udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania ewaluacyjne określone w niniejszym dokumencie. W badaniu
ewaluacyjnym musi zostać zastosowana triangulacja metodologiczna, zarówno na poziomie zastosowanych
technik gromadzenia danych, jak również na poziomie analizy danych - poprzez prezentację w raporcie
spójnych wyników badania i dokonanie rzetelnej oceny ze strony ewaluatora, w oparciu o analizę danych
pochodzących z różnych źródeł.
Wykonawca jest zobowiązany dopasować w ofercie wszystkie zaproponowane techniki gromadzenia danych
do odpowiednich pytań badawczych, wskazanych w niniejszym dokumencie. Odpowiedź na każde pytanie
musi zostać przygotowana w oparciu o co najmniej dwa różne źródła danych.

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE RAPORTOWANIA I PREZENTACJI WYNIKÓW
Od Wykonawcy badania oczekuje się przygotowania następujących produktów:

a. Raport metodologiczny zawierający: opis koncepcji badania, metodologii i narzędzi badawczych.
Koncepcja badania opisana w raporcie metodologicznym zostanie również przedstawiona w formie
prezentacji multimedialnej (PowerPoint lub Prezi) na spotkaniu w siedzibie zamawiającego.
Raport stanowi doprecyzowanie oferty i musi zawierać takie elementy jak:


wstępne podsumowanie analizy danych zastanych



koncepcję badania zawierającą m.in. opis sposobu realizacji badania, cel badania, przedmiot i
zakres badania, uszczegółowienie celów szczegółowych/pytań ewaluacyjnych;



szczegółowy opis metodologii ewaluacji wraz z prezentacją struktury doboru próby badawczej
oraz wskazaniem sposobu zagwarantowania rzetelności oraz trafności wewnętrznej i
zewnętrznej zastosowanych narzędzi;
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plan pozyskania informacji wymaganych do udzielenia odpowiedzi na każde pytanie badawcze;



opis struktury studiów przypadku oraz opis sposobu doboru opisywanych projektów;



listę publikacji i materiałów, które zostały już wykorzystane i zostaną wykorzystane w dalszej
części badania;



szczegółowy harmonogram realizacji badań i analiz (zawierający konkretne daty) wraz z
uzasadnieniem kolejności realizacji poszczególnych badań ilościowych i jakościowych;



dokładny opis organizacji pracy badawczej wraz z podziałem odpowiedzialności poszczególnych
członków zespołu badawczego za poszczególne elementy badania ewaluacyjnego z
jednoczesnym ujęciem w harmonogramie badania;



scenariusz/e wywiadów, przygotowane osobno dla każdej grupy respondentów;



scenariusze przebiegu paneli/ warsztatów/ innych zaproponowanych technik badawczych



propozycje wszystkich narzędzi badawczych



plan dotarcia do respondentów oraz pozyskania informacji wymaganych do udzielenia
odpowiedzi na każde pytanie badawcze
 istotne ryzyka związane z realizacją badania wraz z opisem działań zapobiegawczych.
Raport metodologiczny zostanie opracowany w języku polskim i powinny zawierać maksymalnie 60
stron w formacie A4. Projekt oraz ostateczna wersja raportu metodologicznego zostaną przekazane
zamawiającemu w formacie Word (docx) mailem na adres wskazany przez Zamawiającego, a
ostateczna wersja raportu metodologicznego także w formie papierowej (1 egzemplarz, druk
dwustronny).

b. Raport cząstkowy w formie prezentacji multimedialnej prezentujący wstępne wyniki badania uzyskane
po realizacji pierwszych etapów prac w tym:
 Opis stanu realizacji badania,
 Wyniki pierwszych etapów prac (wstępnie wnioski, wykresy, tabele, zestawienia itp.)
Wyniki zostaną przedstawione na spotkaniu z zamawiającym w siedzibie NCBR.

c. Raport końcowy
Końcowym produktem badania będzie raport końcowy zawierające szczegółowy opis wyników badania oraz
wnioski i rekomendacje dotyczące analizowanych obszarów badawczych. Projekt raportu zostaną przekazane
Zamawiającemu w wersji elektronicznej w formacie Word (docx). Raport końcowy zostanie dostarczony
Zamawiającemu zarówno w wersji elektronicznej w formacie docx i pdf, jak i w wersji papierowej (1
egzemplarz, druk dwustronny). Przekazana wersja elektroniczna raportu końcowego powinna być gotowa do
druku i nie wymagać dodatkowych poprawek.
Raport końcowy powinien liczyć max. 100 stron (bez aneksów i załączników, średnio ok. 2000 znaków na
stronę) oraz zostać sporządzony w formacie A4. Raport końcowy powinien mieć następującą strukturę:
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1. streszczenie w formie executive summary (zawierając najważniejsze wyniki analizy, wypunktowanie
wniosków wraz z rekomendacjami) liczące nie więcej niż 5 stron A4;
2. spis treści;
3. wprowadzenie (opis przedmiotu, głównych założeń i celów badania);
4. opis wyników ewaluacji i ich interpretację (rozdziały powinny zawierać podsumowania i wnioski
cząstkowe);
5. wnioski oraz rekomendacje;
6. Aneksy - raporty ze zrealizowanych studiów przypadków
7. aneksy (mogą być w formie elektronicznej , w tym:
a. opis zastosowanej metodologii (opis koncepcji badania ewaluacyjnego oraz wykorzystanych
metod i technik gromadzenia danych oraz analizy i oceny, podsumowanie realizacji badań
terenowych);
b. zestawienia danych oraz narzędzia badawcze/analityczne (zestawienia danych, transkrypcje
badań jakościowych lub lista kontaktowa uczestników badań jakościowych, załączniki
z formularzami użytych narzędzi, wykorzystane źródła);

Wykonawca powinien dołożyć starań, aby zaproponowane rekomendacje były adekwatne, użyteczne i realne
do wdrożenia, a także wynikały z uzyskanych wniosków. Rekomendacje nie powinny przedstawiać propozycji
działań, które zostały już podjęte w obszarze objętym badaniem ewaluacyjnym. Rekomendacje powinny
zostać przedstawione w formie pozwalającej na bezpośrednie operacyjne zastosowanie, tzn. w formie
propozycji konkretnych zapisów w zakresie sposobu wdrożenia rekomendacji. Należy także dokonać ich
priorytetyzacji. Liczba kluczowych rekomendacji zaproponowanych do wdrożenia nie powinna przekroczyć
10. Prezentacja rekomendacji powinna być sporządzona według poniżej wskazanego wzoru Tabeli
rekomendacji.
Tabela 3. Wzór tabeli rekomendacji
Nr

treść wniosku (z nr strony z
raportu końcowego)

treść
rekomendacji

adresat
rekomendacji

sposób wdrożenia

termin wdrożenia
(kwartał)

Dodatkowe wymagania Zamawiającego dotyczące raportu końcowego:





informacje oraz dane zawarte w raporcie są wolne od błędów rzeczowych i logicznych,
raport jest zgodny z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, oferty wykonawcy,
raportu metodologicznego,
streszczenie raportu w sposób syntetyczny przedstawia cel badania, jego zakres, zastosowaną
metodologię oraz wszystkie najważniejsze wyniki i rekomendacje,
przedstawione w raporcie wyniki stanowią odzwierciedlenie zebranych w badaniu danych,
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raport końcowy nie sprowadza się jedynie do cytowania, referowania (streszczenia) uzyskanych
danych i odpowiedzi respondentów, a zawiera w każdej części / rozdziale podsumowania, analizę
i interpretację danych, wnioski w ramach wszystkich zastosowanych metod badawczych,
 raport zawiera odpowiedzi na wszystkie postawione pytania ewaluacyjne,
 rekomendacje zostały sformułowane do wszystkich istotnych wniosków, i w sposób logiczny
wynikają z tych wniosków,
 raport końcowy zapewnia anonimowość respondentom biorącym udział w badaniu,
 raport został sporządzony poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym, zgodnie z
regułami językowymi (rekomendowane jest poddanie raportu korekcie językowej, stylistycznej
oraz edytorskiej, itp.) – dotyczy to zarówno wersji polskiej jak i angielskiej.
 raport jest uporządkowany pod względem wizualnym, tzn. formatowanie tekstu oraz rozwiązania
graficzne (tabele, grafy, mapy oraz inne narzędzia prezentacji informacji) zastosowane zostały w
sposób
jednolity
oraz
powodujący,
że
raport
będzie
czytelny
i przejrzysty,
 raport zawiera spis tabel, wykresów, map, itp. form wizualizacji badanych zjawisk (każda forma
wizualizacji posiada tytuł, numerację oraz źródło),
 raport końcowy został przygotowany w formacie umożliwiającym edycję tekstu publikacji,
 pliki bitmapowe (m.in. schematy oraz wykresy) osadzone w tekście publikacji powinny być
dostarczone dodatkowo w plikach otwartych (umożliwiających edycję tych plików),
np. w formacie xls.
Projekt raportu końcowego powinien spełniać wszystkie ww. wymagania odnośnie raportu końcowego.

Raportowanie
Wykonawca będzie zobowiązany do:




przekazywania
cotygodniowego
sprawozdania
z realizacji
prac
analitycznych
i badawczych (drogą mailową) – wzór sprawozdania zostanie przekazany przez Zamawiającego,
pierwsze sprawozdanie powinno zostać przesłane wraz z raportem metodologicznym
odpowiedzi na pytania Zamawiającego dotyczące udzielenia pełnej informacji o stanie realizacji
badania.

Prezentacja wyników
Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, przedstawi wstępny raport metodologiczny, wstępne wyniki badań
oraz raport końcowy w formie prezentacji multimedialnej, na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego
w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
Badanie będzie finansowane ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój. Wszystkie raporty,
prezentacje oraz narzędzia badawcze, które zostaną opracowane w toku badania ewaluacyjnego, powinny
być opatrzone logotypami obowiązującymi logotypami POIR oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
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9. HARMONOGRAM BADANIA
Realizacja badania będzie przebiegać zgodnie z poniższymi ramami czasowymi (dni kalendarzowe):
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
2. w terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu
projekt raportu metodologicznego obejmujący min. plan analizy danych zastanych oraz wykazanie
przydatności jej rezultatów dla celów badania, scenariusze wywiadów pogłębionych oraz innych
instytucji, plan dotarcia do respondentów, realizacji wywiadów IDI/ITI, a także istotne ryzyka
związane z realizacją badania, czyli materiały niezbędne do zaprojektowania pełnego, prawidłowego
i rzeczowego raportu metodologicznego. Projekt raportu zostanie przekazany w formie
w elektronicznej doc i pdf oraz prezentacji ppt.;
3. w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi
do projektu raportu metodologicznego oraz przekazanych narzędzi;
4. w terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy Wykonawca zrealizuje IDI z przedstawicielami
koordynującymi programy oraz przekaże Zamawiającemu raport metodologiczny;
5. w terminie do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy Zamawiający zaakceptuje raport lub przekaże
Wykonawcy kolejne uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca uwzględni je w terminie 5 dni
roboczych. W przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, może on odrzucić raport w całości
lub przyjąć go z zastrzeżeniami zmniejszając proporcjonalnie wysokość wynagrodzenia dla
Wykonawcy. Wykonawca ma prawo dwukrotnie dokonać poprawek w raporcie metodologicznym.
6. w terminie do 11 tygodni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca zakończy realizację badań
terenowych w tym badania jakościowe z wybraną grupą interesariuszy programu
7. w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wstępne
wyniki badania – Raport Cząstkowy w formie prezentacji w siedzibie Zamawiającego;
8. w terminie do 14 tygodni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt
raportu końcowego z badania w formie elektronicznej.
9. w terminie do 7 dni od otrzymania projektu raportu końcowego, ale nie później niż 15 tygodni od
dnia podpisania umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi w formie elektronicznej lub na
spotkaniu w siedzibie Zamawiającego;
10. w terminie do 7 dni od otrzymania uwag do projektu raportu końcowego, ale nie później niż 16
tygodni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport końcowy
uwzględniający uwagi.
11. w terminie do 7 dni od dnia przekazania raportu końcowego, ale nie później niż 17 tygodni od dnia
podpisania umowy, Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia lub przekaże Wykonawcy
kolejne uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca uwzględni je w terminie 5 dni roboczych.
W przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, może on odrzucić raport w całości lub przyjąć
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go z zastrzeżeniami zmniejszając proporcjonalnie wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy.
Wykonawca ma prawo dwukrotnie dokonać poprawek w raporcie końcowym.

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY
Od Wykonawcy oczekuje się pełnej współpracy z Zamawiającym w zakresie:










uzgadniania kwestii związanych z metodologią, w tym konsultowania narzędzi badawczych
utrzymywania stałego kontaktu: wyznaczenie osoby/osób do kontaktów roboczych, spotkania
robocze w siedzibie Zamawiającego (min. przed opracowaniem projektu raportu metodologicznego,
przed opracowaniem projektu raportu końcowego oraz po opracowaniu projektu raportu
końcowego), telefoniczne, e-mail, oficjalna korespondencja
przekazywania na każde życzenie Zamawiającego pełnej informacji o stanie realizacji badania;
uwzględniania dokumentów źródłowych, materiałów i dokumentacji badanych podmiotów, aktów
prawnych, dostępnych statystyk publicznych oraz wyników badań własnych Wykonawcy,
udokumentowania materiału badawczego pozyskanego w trakcie zbierania danych pierwotnych
(zapisy przeprowadzonych wywiadów (audio i transkrypcje), listy respondentów)
wykonania badania zgodnie ze standardami ewaluacji, w tym z udziałem odpowiednich ekspertów
oraz wskazanych w ofercie członków zespołu ewaluacyjnego
dochowanie poufności otrzymanych informacji oraz zapewnienia anonimowości respondentom.
Zapewnienie udziału Zamawiającemu w każdym etapie badania.
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Załącznik nr 2 do SIWZ
__________________________
pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

...............................................................................................................................................................................
PEŁNA NAZWA WYKONAWCY/WYKONAWCÓW
...............................................................................................................................................................................
ADRES Z KODEM POCZTOWYM
………….………………………………………………………………………………………………………
E-MAIL
..........................................
NIP

REGON

...........................................................................................................................................................................
IMIONA I NAZWISKA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU WYKONAWCY
Oferta na realizację badania ewaluacyjnego
pt. OCENA KOMPLEMENTARNOŚCI I SKUTECZNOŚCI WSPARCIA OFEROWANEGO W
RAMACH DZIAŁAŃ 4.3, 4.4 I PODDZIAŁANIA 4.1.2
41/18/PN
Nawiązując do otrzymanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ,
do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy 41/18/PN,
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie ujętym w SIWZ, za cenę:
Cena oferty netto ……………… w tym:
etap

Element

Cena jednostkowa netto
w PLN

1

2.

1

Przygotowanie raportu metodologicznego i realizacja IDI z NCBR

2

Przygotowanie raportu końcowego i prezentacji
Razem cena oferty netto (suma kolumny 3)
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3.

Wartość (łączna) podatku VAT ………………..
Przy zastosowaniu stawki ……% VAT
Cena oferty brutto ………..………………………………………………………………... słownie
złotych brutto:..................................................................................................................................
Oświadczamy, że cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z
realizacją zamówienia (w tym m.in. ewentualne opusty i rabaty).
Oświadczamy, że:
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do
niej zastrzeżeń ani do załączników będących integralną częścią SIWZ oraz, że uzyskaliśmy wszelkie
informacje niezbędne do przygotowania oferty i podjęcia decyzji o jej złożeniu.
2. Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i w załącznikach będących integralną częścią SIWZ.
3. Złożona przez nas oferta jest zgodna z treścią SIWZ i załącznikami będącymi integralną częścią SIWZ.
4. Akceptujemy Wzór umowy, w tym warunki płatności oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia
podany przez Zamawiającego.
5. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się w terminie i miejscu wyznaczonym przez
Zamawiającego, do zawarcia umowy wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.
6. Oświadczam(-y), że wadium w kwocie:
……. zł, zostało wniesione formie11 .....................................
7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
8. Oświadczam(-y),

iż

realizację

przedmiotu

zamówienia

w

zakresie12

…………………………………………………………………….
powierzę(-my) podwykonawcy(-om), ……………………………(nazwa podwykonawcy),po zawarciu
stosownej umowy.
9. Oświadczam, że jestem małym/średnim przedsiębiorcą: TAK/NIE
10. Informuję, iż dokumenty, o których mowa w pkt 7.6.1. SIWZ są dostępne w formie elektronicznej
w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod adresem internetowym (jeżeli dotyczy):
…………………………………………………………………………………………...
(podać rodzaj dokumentu oraz adres strony internetowej)
Należy wpisać formę w jakiej wniesione zostało wadium. Dla wadium wnoszonego w formie pieniężnej zaleca się
wpisanie nazwy banku oraz numeru konta, w celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania zwrotu wadium w
przypadkach przewidzianych ustawą
12
Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część prac podwykonawcy(-om) powinien wpisać powierzony zakres prac. W
przypadku braku miejsca sporządzić stosowną informację w postaci załącznika do składanej oferty. Jeżeli Wykonawca
nie zamierza powierzyć części prac podwykonawcy(-om) punktu tego może nie wypełniać lub wpisać nie dotyczy lub
skreślić.
11
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11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu .* *
Oświadczam, że uzyskałem zgody osób biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju (dalej NCBiR) z siedzibą w Warszawa 00-695, Nowogrodzka 47a,
i przyjmuję do wiadomości, że moje dane …/wymienić dane osobowe np. imię i nazwisko, adres poczty
elektronicznej będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego na realizację badania ewaluacyjnego

pt. OCENA KOMPLEMENTARNOŚCI I

SKUTECZNOŚCI WSPARCIA OFEROWANEGO W RAMACH

DZIAŁAŃ 4.3,

4.4 I

PODDZIAŁANIA 4.1.2.
12. Oferta została złożona na … stronach, ponumerowanych od nr … do nr …
13. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są następujące dokumenty:
a. ..........................................................
b. ..........................................................
c. .........................................................
d. ………………………………………..

…………………………………
.......................................................................
miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imienne

* Niepotrzebne skreślić
** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści
oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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Załącznik nr 3 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
OŚWIADCZENIE 13
Niniejszym oświadczam(-my), iż
1. spełniam(-my) warunki udziału w postępowaniu na realizację badania ewaluacyjnego pt. Ocena
komplementarności i skuteczności wsparcia oferowanego w ramach

działań 4.3,

4.4 i

poddziałania 4.1.2 dotyczące posiadania zdolności technicznej oraz zawodowej określonej w art.
22 ust. 1b pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej „uPzp”, wskazane w pkt 5.2. SIWZ;
2. nie podlegam(-my) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
realizację badania ewaluacyjnego pt. Ocena komplementarności i skuteczności wsparcia
oferowanego w ramach działań 4.3, 4.4 i poddziałania 4.1.2 na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1
uPzp;
lub14
oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
……………………… uPzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1
pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp)

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na

podstawie art. 24 ust. 8 uPzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………..…….

13

Pouczenie o odpowiedzialności karnej

Art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.):
„Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną
działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi –
kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank
zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel
gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony,
poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności
o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
14
Niepotrzebne skreślić
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
3. Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………..
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

....................................................................................
data, podpis i pieczęć imienna, jeśli Wykonawca lub osoba(-y)
uprawniona(-e) do występowania w imieniu Wykonawcy się nią
posługuje lub w przypadku jej braku czytelny podpis Wykonawcy lub
osoby (osób) uprawnionej(-ych) do występowania w imieniu
Wykonawcy
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Załącznik nr 4 do SIWZ
…………………………………….
Pieczęć firmowa Wykonawcy
WYKAZ NALEŻYCIE WYKONANYCH USŁUG
Dotyczy: zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest realizacja badania pn. Ocena
komplementarności i skuteczności wsparcia oferowanego w ramach

działań 4.3,

4.4 i

poddziałania 4.1.2.
(UWAGA: ZAŁĄCZNIK NALEŻY ZŁOŻYĆ NA WEZWANIE, O KTÓRYM MOWA W PKT. 7.6 SIWZ)
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w
pkt 5.2.1. SIWZ, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie.
Wymaganie Zamawiającego - należyte wykonanie/wykonywanie co najmniej trzech usług polegających
na przeprowadzeniu badań ewaluacyjnych, z których każda miała wartość co najmniej 100 tys. złotych
brutto, w tym przynajmniej jedno z badań dotyczyło ewaluacji instrumentów/programów związanych
z obszarem wspierania potencjału B+R jednostek naukowo – badawczych ze środków publicznych
Wszystkie wymagane usługi muszą dotyczyć badań, których wyniki są jawne lub możliwe
do uzyskania na drodze dostępu do informacji publicznej lub w przypadku badań nienależących do
powyższych kategorii, 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
Wykonana usługa

Lp.
1.

Nazwa i zakres (krótki opis m.in. cele,
metody badawcze)

…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
tj..

Data wykonania

od …..…./…...............

(należy podać datę rozpoczęcia

do …..…./…...............

i zakończenia wskazanej usługi)

( miesiąc / rok)
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Wartość

…………………………………………………..
…………….………………………….………………

Odbiorca (podmiot, który zlecał

…………….………………………….…………….

wykonanie usługi)

(nazwa i adres)

Dokument potwierdzający należyte
wykonanie wyżej wymienionej usługi
2.

Nr strony oferty - …………………..……………

Nazwa i zakres (krótki opis m.in. cele,

…………………………………………………………..

metody badawcze)

…………………………………………………………..
tj..

Data wykonania

od …..…./…...............

(należy podać datę rozpoczęcia

do …..…./…...............

i zakończenia wskazanej usługi)

(miesiąc / rok)

Wartość

…………………………………………………..
…………….………………………….………………

Odbiorca (podmiot, który zlecał

…………….………………………….…………….

wykonanie usługi)

(nazwa i adres)

Dokument potwierdzający należyte
wykonanie wyżej wymienionej usługi
3.

Nr strony oferty - …………………..……………

Nazwa i zakres (krótki opis m.in. cele,

…………………………………………………………..

metody badawcze)

…………………………………………………………..
tj..

Data wykonania

od …..…./…...............

(należy podać datę rozpoczęcia

do …..…./…...............

i zakończenia wskazanej usługi)

Wartość
Odbiorca (podmiot, który zlecał
wykonanie usługi)

(miesiąc / rok)

…………………………………………………..
…………….………………………….………………
…………….………………………….…………….
(nazwa i adres)
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Dokument potwierdzający należyte
wykonanie wyżej wymienionej usługi

Nr strony oferty - …………………..……………

Do powyższego wykazu załączam dowody potwierdzające, że wskazane w nim usługi, o których mowa w pkt
5.2.1. SIWZ, zostały wykonane należycie.
…………………………………

………………………………………………

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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Załącznik nr 5 do SIWZ
…………………………………….
Pieczęć firmowa Wykonawcy
Składający ofertę:
Pełna nazwa Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum
……………………..………………..…………………………………………………………
Adres …………………………………………………………….……………………………
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47A
00-659 Warszawa
Dotyczy: zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest realizacja badania pn. Ocena
komplementarności i skuteczności wsparcia oferowanego w ramach

działań 4.3, 4.4 i

poddziałania 4.1.2.
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
(UWAGA: ZAŁĄCZNIK NALEŻY ZŁOŻYĆ NA WEZWANIE, O KTÓRYM MOWA W PKT. 7.6 SIWZ)

Koordynator badania
1. Ma doświadczenie w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert w kierowaniu co najmniej
trzema ewaluacjami o minimalnej wartości 100 tys. zł każda.
2. Przynajmniej jedno z badań musi dotyczyć ewaluacji/ analizy/ ekspertyzy instrumentów/programów
związanych z obszarem wspierania prac B+R/działalności naukowo-badawczej/rozwoju
technologicznego ze środków publicznych lub z obszarem wspierania innowacyjności.
3. Posiada wiedzę praktyczną i teoretyczną w zakresie metodologii badań i analiz ewaluacyjnych.
4. Posiada doświadczenie w moderowaniu spotkań grupowych i paneli ekspertów.
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Wykształcenie: ………………………………………………………………………………
W okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, kierował co najmniej trzema ewaluacjami o
minimalnej wartości 100 tys. zł każda: tak/nie (niepotrzebne skreślić/usunąć)
Posiada doświadczenie w kierowaniu badaniem nt wspierania prac B+R/działalności naukowobadawczej/rozwoju technologicznego ze środków publicznych lub z obszarem wspierania innowacyjności
tak/nie (niepotrzebne skreślić/usunąć)
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Posiada wiedzę praktyczną i teoretyczną w zakresie metodologii badań i analiz: tak/nie (niepotrzebne
skreślić/usunąć)
Posiada doświadczenie w moderowaniu spotkań grupowych i paneli ekspertów: tak/nie (niepotrzebne
skreślić/usunąć)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykaz badań ewaluacyjnych:

Nazwa badania

Termin realizacji
Krótki opis (m.in. cele,
1.

metody badawcze)

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

Wartość
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

Nazwa badania

Termin realizacji
Krótki opis (m.in. cele,
2.

metody badawcze)

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

Wartość
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

3.

Nazwa badania

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
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Termin realizacji
Krótki opis (m.in. cele,
metody badawcze)

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………

Wartość
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

Badacz jakościowy
1. posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w realizacji indywidualnych wywiadów

pogłębionych i w moderowaniu wywiadów grupowych z przedstawicielami jednostek
naukowych i/lub przedsiębiorców
2. brał udział w co najmniej trzech badaniach ewaluacyjnych/analizach/ekspertyzach, których
głównym przedmiotem była ocena skuteczności lub efektywności interwencji publicznej
(finansowanej ze środków krajowych lub unijnych) wspierającej prace B+R /działalność
naukowo-badawczą/rozwój technologiczny lub
ocena systemu/programu/interwencji
wspierania innowacyjności
3. każda ewaluacja/analiza/ekspertyza powinna mieć minimalną wartość 70 tys. zł.
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykształcenie: ………………………………………………………………………………
Posiada 3 letnie doświadczenie w realizacji ewaluacji, tzn. uczestniczył w wykonywaniu min.3 różnych
ewaluacyjnych/analizach/ekspertyzach zgodnych ze specyfikacją (pełniąc dowolną funkcję w tych
badaniach): TAK/NIE (niepotrzebne skreślić/usunąć)
Posiada 3 letnie doświadczenie w realizacji wywiadów pogłębionych i w moderowaniu wywiadów
grupowych z przedstawicielami jednostek naukowych i/lub przedsiębiorców, zgodnie ze specyfikacją
TAK/NIE (niepotrzebne skreślić/usunąć)
Wykaz badań

1.

Nazwa badania

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
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od …..…./…............... do …..…./…...............

Termin realizacji

(miesiąc / rok)

Krótki opis (m.in. cele,
metody badawcze)

………………………………………………………………
………………………………………….

Wartość
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

Nazwa badania

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............

Termin realizacji

(miesiąc / rok)

Krótki opis (m.in. cele,
2.

………………………………………………………………
………………………………………….

metody badawcze)
Wartość
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

Nazwa badania

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............

Termin realizacji
Krótki opis (m.in. cele,
3.

metody badawcze)

(miesiąc / rok)
………………………………………………………………
:
………………………………………….

Wartość
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków
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Badacz ilościowy
posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji badań społecznych lub ewaluacyjnych i
będąca odpowiedzialną za przygotowanie narzędzi i realizację badań ilościowych techniką CATI oraz
CAWI na próbie co najmniej 100 respondentów oraz za analizę i interpretację wyników badań
ilościowych w co najmniej trzech ewaluacjach o minimalnej wartości 70 tys. zł, w tym co najmniej
jednym badaniu dotyczącym skuteczności lub efektywności interwencji publicznej w której brały
udział przedsiębiorstwa lub jednostki naukowe (finansowanej ze środków krajowych lub unijnych) .
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykształcenie: ………………………………………………………………………………
Posiada 3 letnie doświadczenie w realizacji ewaluacji lub badań społecznych jako osoba odwiedziona za
realizacje badań CATI i przygotowanie narzędzi badawczych i realizacje badania CATI na min 100
osobowej próbie respondentów: tak/nie (niepotrzebne skreślić/usunąć)
Posiada doświadczenie w analizie i interpretacji wyników badań ilościowych w co najmniej trzech
ewaluacjach o minimalnej wartości 70 tys zgodnie ze specyfikacją :. tak/nie (niepotrzebne
skreślić/usunąć)
Wykaz badań

Nazwa badania

Termin realizacji
Krótki opis (m.in. cele,
1.

metody badawcze)

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………
………………………………………….

Wartość
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

2.

Nazwa badania

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
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Termin realizacji
Krótki opis (m.in. cele,
metody badawcze)

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………
………………………………………….

Wartość
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

Nazwa badania

Termin realizacji
Krótki opis (m.in. cele,
3.

metody badawcze)

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)
………………………………………………………………
………………………………………….

Wartość
Zamawiający

…………………………………………………….

Zakres obowiązków

Ekspert ds. międzynarodowej współpracy badawczej
1.

posiadający co najmniej stopień naukowy doktora,

2.

posiadający praktyczną wiedzę nt. realizacji wspólnych projektów B+R przez jednostki badawczo

– rozwojowe oraz przedsiębiorstwa, a także nt. komercjalizacji wyników tych prac i/lub opracowaniu planu
procesów wdrożeniowych oraz rozwoju nowych produktów w oparciu o prace B+R.
3. biorący udział w co najmniej trzech analizach lub zakończonych badaniach ewaluacyjnych dotyczących
międzynarodowej współpracy badawczej i/lub udziałem w co najmniej trzech międzynarodowych
projektach badawczych i/lub z co najmniej trzema publikacjami z tego zakresu. Projekty powinny być
zakończone w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert.
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Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
Wykształcenie: ………………………………………………………………………………

Wykaz publikacji/badań//analiz/procesów wdrożeniowych

Tytuł
Zakres/tematyka
1.

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
………………………………………………………………

Miejsca publikacji
(wydawnictwo lub tytuł

………………………………………………………………

czasopisma)
Numer ISBN

Tytuł
Zakres/tematyka
2.

…………………………………………………….
……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
………………………………………………………………

Miejsca publikacji
(wydawnictwo lub tytuł

………………………………………………………………

czasopisma)
Numer ISBN
Tytuł
Zakres/tematyka
3.

…………………………………………………….
……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
………………………………………………………………

Miejsca publikacji
(wydawnictwo lub tytuł

………………………………………………………………

czasopisma)
Numer ISBN

…………………………………………………….
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Wykaz projektów B+R

1. Tytuł

Zakres/tematyka

2. Tytuł

Zakres/tematyka

3. Tytuł

Zakres/tematyka

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………

………………………………………………………………

……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
………………………………………………………………
……..…………………………………..…………………
…………………………………….………………………
………………………………………………………………

…………………………………

………………………………………………

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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Załącznik Nr 6 do SIWZ
Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
OŚWIADCZENIE 15
w zakresie określonym w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej „uPzp”

Niniejszym oświadczam(-my), iż 2:
nie należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp
należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp i w załączeniu
przedstawiam dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

....................................................................................
data, podpis, imię i nazwisko lub podpis na pieczęci imiennej

15

Pouczenie o odpowiedzialności karnej

Art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.):
„Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie
ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji,
subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony
cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający
nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego
wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
2
Należy zakreślić odpowiedni kwadrat
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Załącznik Nr 7 do SIWZ

UMOWA nr ………
(zwana dalej „Umową”)

zawarta w dniu .........................w Warszawie,
pomiędzy:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-695 Warszawa), adres:
ul. Nowogrodzka 47a, posiadającym REGON: 141032404 oraz NIP: 701-007-37-77, działającym na
podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2018
r. poz. 1249), zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Centrum”, reprezentowanym przez:
…………………………… - ………………………., działającego na podstawie upoważnienia z
dnia………,
(kopia upoważnienia do reprezentowania Zamawiającego stanowi Załącznik nr 1 do Umowy)
a
……………. z siedzibą w ………….. (…-…), adres: ul. ………, której akta rejestrowe prowadzi Sąd
Rejonowy w ………………, … Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS: ……………….., posiadającą NIP: ……………… oraz REGON: ……………, kapitał
zakładowy w wysokości: …… złotych, opłacony w całości, zwaną dalej „Wykonawcą”,
lub
………………………………… zamieszkałym/zamieszkałą w ………………… (…-…), przy
ul. ………. posiadającym/(ą) PESEL: …………………., legitymującym/(ą) się dowodem osobistym
serii …… numer …………………, wydanym przez ……………………., ważnym
do ………………………,
prowadzącym/(ą)
działalność
gospodarczą
pod
firmą
………………………………,
przy
ul.
………………,
posiadającym/(ą)
NIP:
……………………… oraz REGON ……………………, zwanym/(ą) dalej „Wykonawcą”,
reprezentowanym/(ą) przez:
…………………………………………...........
(wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS lub wydruk
z CEIDG Wykonawcy Załącznik nr 2 do Umowy)
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną.”
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Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej: „pzp”.

§ 1.
1.

2.

3.

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ewaluacji pt. Ocena
komplementarności i skuteczności wsparcia oferowanego w ramach działań 4.3, 4.4 i
poddziałania 4.1.2, obejmującej dostarczanie Zamawiającemu informacji o dofinansowanych
projektach POIR, skuteczności wsparcia, dobrych praktykach w zakresie realizacji programów
(dalej: „Przedmiot Umowy” lub „Badanie”).
Wykonawca zobowiązuje się wykonać Badanie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,
na warunkach i w terminach określonych w Umowie, opisie przedmiotu zamówienia (dalej:
„OPZ”), którego kopia stanowi Załącznik nr 3 do Umowy oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy
z dnia …………. 2018 r. (dalej: „Oferta”), której kopia stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Badania zgodnie z wymaganiami określonymi
w Umowie, przy dołożeniu należytej staranności uwzględniającej profesjonalny charakter
prowadzonej przez Wykonawcę działalności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, a w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1999 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, ze zm.), (dalej: „ustawa o prawie autorskim”).
§ 2.

1.
2.
3.
4.

5.

Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędną wiedzą specjalistyczną i doświadczeniem
oraz posiada kwalifikacje umożliwiające prawidłowe wykonanie Badania.
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki, uprawnienia, umiejętności
i kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania Umowy.
Wykonawca oświadcza, że nie są mu znane żadne przeszkody natury technicznej, prawnej
ani finansowej, które mogą uniemożliwić wykonanie Przedmiotu Umowy.
Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za prawidłową realizację Badania,
w tym za wysokie kwalifikacje osób kierowanych do jego wykonania oraz dobór najlepszych
środków i metod, mających na celu zagwarantowanie realizacji Przedmiotu Umowy wysokiej
jakości.
Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za nadzór nad osobami wyznaczonymi
do realizacji Przedmiotu Umowy oraz dopełnienie wszelkich zobowiązań związanych
z ich zatrudnieniem i wynagrodzeniem, oraz za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem
Badania.
§ 3.

1.

Wykonawca opracuje i zaprezentuje Zamawiającemu projekt Raportu metodologicznego
(dalej: „Raport metodologiczny”), zgodnie z warunkami określonymi w OPZ.
Po zaprezentowaniu przez Wykonawcę Raportu metodologicznego w sposób wskazany
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2.

3.

4.

5.

w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający, biorąc pod uwagę jego treść, doprecyzuje szczegóły
dotyczące sposobu realizacji Badania przez Wykonawcę.
Potwierdzeniem ustaleń, o których mowa w ust. 1, będzie akceptacja Raportu
metodologicznego przez Zamawiającego, w drodze podpisania protokołu odbioru, o którym
mowa w § 6 ust. 2 Umowy.
Całość prac związanych z realizacją Przedmiotu Umowy zostanie zakończona przez
Wykonawcę w terminie zgodnym z harmonogramem Przedmiotu Umowy określonym w OPZ
i Raporcie metodologicznym.
Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy Raportem
metodologicznym a Ofertą, decydujące znaczenie mają postanowienia Raportu
metodologicznego.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji poszczególnych etapów Badania
w przypadku opóźnień występujących w przeprowadzaniu Badania w stosunku
do harmonogramu Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 3, na pisemny wniosek
Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do opisania skali problemu i podania przyczyn
opóźnienia. Warunkiem akceptacji zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest
wykazanie przez Wykonawcę, że opóźnienie wynika z okoliczności niezależnych
od Wykonawcy. W przypadku akceptacji wniosku Wykonawcy, która musi mieć formę
pisemną lub elektroniczną, termin realizacji Badania może zostać przesunięty jednorazowo
maksymalnie o 14 (czternaście) dni kalendarzowych. Zmiana, o której mowa, nie wymaga
sporządzenia aneksu do Umowy i nie wpływa na termin końcowy realizacji Umowy.
§ 4.

1.

2.

3.

4.

Z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie w łącznej kwocie: …………….…. (słownie: ……………………..) złotych
netto, tj. ….…………………….. (słownie: ….……………….) złotych brutto.
Strony ustalają następujący, zgodny z Ofertą, harmonogram wypłaty wynagrodzenia:
1) po opracowaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego Raportu metodologicznego
oraz przeprowadzeniu IDI (In-depth Inteview) z przedstawicielami Zamawiającego ………………… (słownie: …………………..) złotych brutto;
2) po realizacji badań terenowych oraz opracowaniu i akceptacji przez Zamawiającego
raportu końcowego–…………………….… (słownie ………………….) złotych brutto.
Strony postanawiają, że kwota wynagrodzenia brutto wskazana w ust. 1, jest całkowitą kwotą
wynagrodzenia należną Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności
z tytułu przeniesienia praw, zgód i zezwoleń, o których mowa w § 5 Umowy, na zasadach tam
opisanych oraz, że pokrywa wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją
Przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne jest zgodnie z harmonogramem wypłaty
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturach VAT/rachunkach, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od
dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur VAT/rachunków.
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Podstawą do wystawienia faktury VAT/rachunku jest protokół odbioru, o którym mowa w § 6
ust. 2 Umowy, potwierdzający wykonanie danego elementu Badania przez Wykonawcę, bez
zastrzeżeń.
Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiającego.
§ 5.

1.

2.

3.

Wykonawca oświadcza, że do niego należą lub będą należeć w dniu ich przeniesienia
na Zamawiającego, majątkowe prawa autorskie do wszystkich, stanowiących przedmiot prawa
autorskiego, zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim, wyników prac powstałych
w związku z wykonywaniem Umowy (zwanych dalej: „utworami”), które nabył lub nabędzie
przed dniem ich przeniesienia na Zamawiającego niezależnie od formy zatrudnienia przez
niego twórców, i że ma on lub będzie mieć przed dniem ich przeniesienia na Zamawiającego
tytuł prawny do przeniesienia tych praw na Zamawiającego.
Na podstawie Umowy, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,
Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wszystkich
utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów następuje z chwilą wydania przez
Wykonawcę Zamawiającemu egzemplarzy utworu w formie papierowej lub elektronicznej –
w zależności od tego, co nastąpi pierwsze, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych,
w zakresie wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy pól eksploatacji, w tym wskazanych
w art. 50 ustawy o prawie autorskim, w szczególności na następujących polach eksploatacji w
zakresie:
1)
utrwalenia i zwielokrotnienia – wytwarzania dowolną techniką, w tym drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2)
obrotu oryginałem lub egzemplarzami - wprowadzenia do obrotu, użyczenia, najmu
oryginału lub egzemplarzy utworów;
3)
wprowadzania do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym np. CD, DVD,
Blue-ray, a także publikacji wydawniczych realizowanych na podstawie utworów
powstałych w wyniku realizacji Umowy lub z jego wykorzystaniem;
4)
wszelkiego rozpowszechniania, w tym wprowadzania zapisów do pamięci komputerów
i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych np. Internetu,
i udostępniania ich użytkownikom takich sieci;
5)
przekazywania lub przesyłania zapisów utworów pomiędzy komputerami, serwerami
i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego
rodzaju środków i technik;
6)
publicznego udostępniania, zarówno odpłatnego, jak i nieodpłatnego, w tym w trakcie
prezentacji i konferencji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach
telekomunikacyjnych i komputerowych lub w związku ze świadczeniem usług
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telekomunikacyjnych, w tym również – z zastosowaniem w tym celu usług
interaktywnych.
Wykonawca oświadcza, że:
1) wszelkie utwory, jakimi będzie się posługiwał w toku realizacji Przedmiotu Umowy,
a także powstałe w trakcie lub w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy, będą
oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą
naruszać praw przysługujących osobom trzecim, a w szczególności praw autorskich
oraz dóbr osobistych tych osób;
2) w przypadku korzystania z cudzych utworów, nabędzie stosowne prawa (w tym
autorskie prawa majątkowe lub umowy o korzystanie z praw autorskich - licencje) oraz
wszelkie upoważnienia do wykonywania praw zależnych od osób, z którymi będzie
współpracować przy realizacji Przedmiotu Umowy, a także uzyska od tych osób
nieodwołalne, bezwarunkowe zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich
oraz wprowadzenia zmian do materiałów bez konieczności ich uzgadniania z osobami,
którym mogłyby przysługiwać autorskie prawa osobiste;
3) nie dokona rozporządzeń prawami, w tym autorskimi prawami majątkowymi
do utworów w zakresie, jaki uniemożliwiłby ich nabycie przez Zamawiającego
i dysponowanie na polach eksploatacji określonych w ust. 3;
4) do dnia przeniesienia autorskich praw majątkowych będzie wykonywał te prawa
wyłącznie dla celów realizacji przedmiotu Umowy.
W przypadku, gdy do stworzenia utworu będącego rezultatem Umowy, Wykonawca posłuży
się cudzym utworem, Wykonawca oświadcza, iż posiada autorskie prawa majątkowe
lub licencję uprawniającą do korzystania z tego utworu. Ponadto, Wykonawca przeniesie
na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe lub udzieli sublicencji do tego utworu na polach
eksploatacji określonych w ust. 3. Za przeniesienie praw lub udzielenie sublicencji Wykonawcy
nie należy się dodatkowe wynagrodzenie.
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do rozporządzania oraz korzystania z utworów
stanowiących opracowanie utworu (wykonywanie zależnego prawa autorskiego), w zakresie
wskazanym w ust. 3, z możliwością przenoszenia tego prawa na osoby trzecie bez zgody
Wykonawcy. Ponadto, Wykonawca zezwala Zamawiającemu na dokonywanie zmian w
utworze bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody.
Przeniesienie majątkowych praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego własności
egzemplarzy utworów powstałych w ramach realizacji Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do niepodnoszenia roszczeń, jakie przysługują mu z tytułu
naruszenia praw osobistych. Jednocześnie, Wykonawca upoważnia Zamawiającego
do wykonywania praw osobistych przysługujących Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne
utworów, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia
ich praw w związku z wykonywaniem Umowy.
W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami
wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia
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i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu, o ile naruszenie praw
takiej osoby trzeciej nastąpiło z winy Wykonawcy.
W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających
z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest
do przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego
zwolnienia z udziału w procesie, o ile naruszenie praw takiej osoby trzeciej nastąpiło z winy
Wykonawcy.
W razie stwierdzenia nieprawdziwości oświadczeń, o których mowa powyżej, lub też wad
prawnych utworu, Zamawiający będzie uprawniony, w terminie 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, do odstąpienia od
umowy i żądania zwrotu wypłaconego wynagrodzenia wraz z odsetkami w wysokości
ustawowej od dnia zapłaty do dnia zwrotu wynagrodzenia. W każdym wypadku określonym w
niniejszym ustępie, Zamawiający będzie także uprawniony do dochodzenia naprawienia
szkody w pełnym zakresie.
§ 6.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Odbioru realizacji poszczególnych etapów Badania dokona komisja składająca się z trzech
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, tj. osoby upoważnionej przez Kierownika
Zamawiającego oraz dwóch przedstawicieli Zamawiającego, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt
2 Umowy, (dalej: „Komisja Odbioru”).
Po zakończeniu realizacji poszczególnych etapów Badania oraz po dostarczeniu
Zamawiającemu każdego z raportów, o których mowa w § 4 ust. 2 Umowy, w terminie do 14
(czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania każdego z tych raportów, Strony
sporządzą protokoły odbioru, których wzór stanowi Załącznik nr 5 do Umowy (dalej:
„Protokoły odbioru”).
Protokoły odbioru podpisywane są przez każdego członka Komisji Odbioru oraz przez
przedstawiciela Wykonawcy, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 Umowy.
Protokoły odbioru zawierać będą, w szczególności:
1) oznaczenie Zamawiającego i Wykonawcy;
2) wskazanie Umowy;
3) datę i miejsce sporządzenia;
4) oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń do wykonania
Badania, w tym o braku albo o istnieniu wad Badania;
5) podpisy członków Komisji Odbioru oraz przedstawiciela Wykonawcy.
Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 4 pkt 4, Zamawiający zgłosi w Protokołach odbioru, jeżeli
stwierdzi, że Badanie wykonano w sposób niezgodny z umówionym przez Strony,
w szczególności z OPZ i Ofertą.
W przypadku zgłoszenia w Protokołach odbioru zastrzeżeń, co do wykonania Badania,
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy stosowny termin, nie dłuższy jednak niż 14 (czternaście)
dni kalendarzowych, do usunięcia stwierdzonych w Protokołach odbioru wad Badania.
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Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
bez prawa do odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu.
Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wszystkich wad w wykonaniu
Badania stanowić będzie podstawę do sporządzenia Protokołów odbioru bez zastrzeżeń.
Protokoły odbioru stwierdzające wykonanie Badania bez zastrzeżeń stanowią podstawę do
wystawienia faktur VAT/rachunków, o których mowa w § 4 ust. 5 Umowy.
Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń potwierdzające należyte wykonanie przez
Zamawiającego danego etapu Badania, jest warunkiem koniecznym do kontynuacji realizacji
przez Wykonawcę kolejnego etapu Badania.
W terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego
na podstawie ust. 6, Zamawiający może od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę
umowną, określoną w § 8 ust. 4 Umowy.
Jeżeli Zamawiający, mimo uwag lub zastrzeżeń zgłoszonych w protokole odbioru, przyjmie
Przedmiot Umowy, wówczas wynagrodzenie może ulec obniżeniu proporcjonalnie do zakresu
wadliwości Przedmiotu Umowy. Strony ustalają, że w razie uchylania się przez Wykonawcę
od podpisania któregokolwiek z Protokołów odbioru w terminie określonym w ust. 2,
Zamawiający może z upływem tego terminu od Umowy odstąpić lub sporządzić jednostronny
protokół odbioru.
Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 11,
Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, określonej w § 8 ust. 2
Umowy.
§ 7.
Zamawiający może od Umowy odstąpić w przypadku:
1)
wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy
– w terminie do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach;
2)
złożenia przez Wykonawcę, w toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, którego dotyczy Umowa, oświadczeń niezgodnych z prawdą – w terminie
do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach;
3)
gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób nienależyty albo sprzeczny
z Umową, i mimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zaniechania tych
naruszeń, Wykonawca w wyznaczonym terminie nie czyni tego – w terminie do 14
(czternastu) dni kalendarzowych od upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu;
4)
gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
podejmuje jej realizacji, pomimo wezwania go do tego przez Zamawiającego –
w terminie do 14 (czternastu) kalendarzowych dni od dnia upływu terminu
wyznaczonego w wezwaniu;
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innych uchybień ze strony Wykonawcy dotyczących wykonywania Umowy,
powodujących, że dalsze wykonywanie Umowy jest niemożliwe lub niecelowe –
w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia zaistnienia uchybienia;
6)
gdy Wykonawca zleca wykonanie prac będących Przedmiotem Umowy innym
podmiotom lub osobom niż zaakceptowanym przez Zamawiającego i nie zmienia
sposobu realizacji Umowy, mimo wezwania przez Zamawiającego do usunięcia
uchybień w terminie określonym w wezwaniu – w terminie do 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od upływu terminu określonego w wezwaniu;
7)
gdy Wykonawca nie realizuje Umowy w terminach, w których Umowa miała być
realizowana – w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od upływu terminu
wyznaczonego w wezwaniu;
8)
wystąpienia niezależnych od którejkolwiek ze Stron okoliczności uniemożliwiających
wykonanie Umowy lub jej części przez Wykonawcę – w terminie do 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od dnia zaistnienia tych okoliczności.
W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca może żądać od Zamawiającego wyłącznie
wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania zaakceptowanych oraz odebranych przez
Zamawiającego, do dnia odstąpienia od Umowy, części Przedmiotu Umowy, o ile
Zamawiający stwierdzi, że dostarczone części Przedmiotu Umowy będą miały dla
Zamawiającego znaczenie użytkowe i będą mogły być wykorzystane ze względu na cel
Umowy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pomimo odstąpienia od
Umowy, Zamawiający zachowuje prawa do części Przedmiotu Umowy zrealizowanej przez
Wykonawcę na podstawie Umowy do dnia odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, za
którą Wykonawca otrzymał wynagrodzenie. W przypadku wątpliwości po ustaniu
obowiązywania Umowy w związku z odstąpieniem, Strony zgodnie podejmą działania, celem
ustalenia zakresu świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy do
dnia odstąpienia przez Zamawiającego oraz wysokości wynagrodzenia przysługującego
Wykonawcy w powyższym zakresie.
Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Odstąpienie od Umowy nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej Zamawiającego
w związku ze skróceniem okresu obowiązywania Umowy.
5)

2.

3.
4.

§ 8.
1.
2.

W przypadku niewykonania Umowy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną
w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
W przypadku nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy
karę umowną w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1
Umowy, za każdy przypadek naruszenia, w szczególności w razie wad lub zastrzeżeń
stwierdzonych w Protokole odbioru przez Zamawiającego do wykonania Przedmiotu Umowy,
lub w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na podstawie § 6 ust. 6 Umowy (w
takim przypadku nie ma zastosowania kara umowna, o której mowa w ust. 3).
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Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku
do terminów wynikających z Umowy, OPZ lub Oferty.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę
umowną w wysokości 15% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
W przypadku naruszenia zasad poufności, o których mowa w § 12 Umowy, Zamawiający może
żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w kwocie 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych
brutto, za każde naruszenie.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przysługującego mu wynagrodzenia, o którym mowa
w § 4 ust 1. Umowy, o wysokość naliczonych kar umownych, choćby którakolwiek z
wierzytelności przedstawionych do potrącenia przez Zamawiającego była niewymagalna lub
niezaskarżalna. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach
pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania kary w terminie 14
(czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu wezwania do zapłaty.
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli
wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego będzie większa od naliczonych kar
umownych.
§ 9.

1.

2.
3.

1.
2.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Badanie zgodnie ze standardami ewaluacji, w tym
z udziałem ekspertów, o których mowa w OPZ i Ofercie. Nienależyta realizacja przez
Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi podstawę
do naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, o których mowa w § 8 Umowy.
Przy realizacji Badania, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić dokumenty źródłowe,
o których mowa w OPZ.
Wszelkie wnioski i rekomendacje zawarte w Badaniu stanowią wyłącznie opinię Wykonawcy
i Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
§ 10.
Przedmiot Umowy będzie realizowany przez osoby wskazane w wykazie osób załączonym
do Oferty.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany składu osobowego zespołu badawczego
realizującego Badanie, wskazanego w OPZ i Ofercie (dalej: „skład zespołu”), w przypadku
zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i od osób wchodzących w skład zespołu,
takich jak w szczególności: śmierć, długotrwała choroba lub ustanie stosunku pracy, pod
warunkiem, że:
1) Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające przyczynę zmiany składu zespołu,
tj. w szczególności: zaświadczenie lekarskie, odpis skróconego aktu zgonu
lub oświadczenie o ustaniu stosunku pracy;
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3.

4.

5.

2) zaproponowane przez Wykonawcę osoby, które wejdą w skład zespołu, będą posiadały
kwalifikacje zawodowe nie mniejsze, niż osoby dotychczas wchodzące w skład zespołu,
które zostaną przez nie zastąpione;
3) zachowany pozostanie warunek kumulatywnego spełnienia posiadania kwalifikacji
zawodowych osób wchodzących w skład zespołu, o którym mowa w OPZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość rozszerzenia składu zespołu, w przypadkach zaistnienia
okoliczności wpływających pozytywnie na terminową lub jakościową realizację Badania.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne uzasadnienie konieczności rozszerzenia
składu zespołu wykonującego Przedmiot Umowy oraz przedstawić kandydatury nowych
członków zespołu (wraz z cv) oraz zakres ich prac w realizacji Badania.
Zmiana, o której mowa w ust. 2 i 3, będzie mogła zostać dokonana na pisemny wniosek
Wykonawcy oraz za pisemną lub elektroniczną zgodą Zamawiającego i nie wymaga
sporządzania aneksu do Umowy.
Zmiana, o której mowa w ust. 2 i 3, nie stanowi podstawy do zmiany wysokości wynagrodzenia,
o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
§ 11.
1. W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Zamawiający powierza Wykonawcy
przetwarzanie danych osobowych na warunkach określonych w zawartej między Stronami
umowie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją
programu operacyjnego inteligentny rozwój 2014-2020, której wzór stanowi Załącznik nr 6
do Umowy.
2. Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie
w wyniku przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych niezgodnie z umową
powierzenia przetwarzania danych, o której mowa w ust. 1.

1.

2.

3.

§ 12.
Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności treść Umowy, jak też wszelkie informacje
techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne
dotyczące Zamawiającego, otrzymane od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy,
wyrażone w formie ustnej, pisemnej, za pomocą obrazu, rysunku, znaku, dźwięku albo zawarte
w urządzeniu, przyrządzie lub innym przedmiocie, a także wyrażone w jakikolwiek inny sposób
i przekazane Wykonawcy (zwane dalej: „Informacjami”).
Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek inny sposób nie
rozpowszechniać Informacji lub ich części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne
do realizacji celów ściśle związanych ze współpracą Stron wynikającą z postanowień Umowy
oraz przypadków określonych w ust. 3- 5.
Wymogi zawarte w niniejszym paragrafie nie będą miały zastosowania do jakichkolwiek
Informacji, które zostały opublikowane lub podane do publicznej wiadomości przed zawarciem
Umowy.
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4.

5.

6.
7.

W przypadku skierowania przez uprawniony organ żądania ujawnienia Informacji,
Wykonawca dokona natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu takiego
żądania i jego okolicznościach towarzyszących.
Jeżeli ujawnienie Informacji jest konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa,
Wykonawca ujawniający Informacje zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań dla uzyskania
wiarygodnego zapewnienia od podmiotu, któremu Informacje są ujawniane, że nie będą
ujawniane dalej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego paragrafu
przez wszystkie osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy.
Zobowiązanie określone w niniejszym paragrafie pozostaje w mocy również po wygaśnięciu,
rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy, bezterminowo.
§ 13.

1.

2.

3.

Zważywszy, że Umowa zawierana jest w związku z wyborem oferty Wykonawcy
w przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego pn. ……………………………………… zgodnie z przepisami pzp, Strony
przyjmują, iż postanowienia Umowy interpretować należy z przyznaniem pierwszeństwa
postanowieniom niniejszego paragrafu.
Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia wykonywania usługi stanowiącej
Przedmiot Umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których nie było możliwe wykonanie
tej usługi, w następujących sytuacjach:
1) jeżeli przyczyny, z powodu których nie było możliwe wykonanie usługi 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) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny
zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność;
4) wystąpienia zdarzeń natury siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Strony są uprawnione do zmiany Umowy w zakresie metodologii wykonania usług, sposobu
i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy, bez zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, w następujących sytuacjach:
1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiązań metodologicznych, niż wskazane w OPZ,
a wynikających ze stwierdzonych wad OPZ, zmiany stanu prawnego w oparciu, o który
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,
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4.

5.

2) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
metodologicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
3) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami.
W razie wątpliwości, przyjmuje się, że zmiany Umowy nie stanowi:
1) zmiana danych lub osób wskazanych do merytorycznej współpracy i koordynacji
realizacji Przedmiotu Umowy, w tym do podpisywania Protokołów odbioru,
wskazanych w § 14 Umowy;
2) zmiana danych teleadresowych Stron;
3) zmiana danych rejestrowych;
4) zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron.
Zmiana podwykonawcy w trakcie wykonywania Umowy wymaga zgody Zamawiającego.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 pzp, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pzp,
Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
§ 14.

1.

Do merytorycznej współpracy i koordynacji realizacji
w tym do podpisywania Protokołów odbioru upoważnia się:
1)
ze strony Wykonawcy:
…………. ..................... ..................
tel. ……………..........., fax. ………
e-mail: ………….…
2)

2.

Przedmiotu

Umowy,

…………. ............................
tel. ……………............, fax. ………
e-mail: ………….…

ze strony Zamawiającego:
…………. ..................... ..................
tel. ……………..........., fax. ………
e-mail: ………….…

…………. ............................
tel. ……………............, fax. ………
e-mail: ………….…

…………. ..................... ..................
tel. ……………..........., fax. ………
e-mail: ………….…

…………. ............................
tel. ……………............, fax. ………
e-mail: ………….…

Zmiana osób lub danych, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie
drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy. Strony mają obowiązek niezwłocznego
informowania się o zmianie wyżej wskazanych osób lub danych w formie pisemnej lub
elektronicznej przez cały okres obowiązywania Umowy.
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3.

Uznaje się, że dotarcie informacji do osób wskazanych w ust. 1, jest jednoznaczne z
poinformowaniem Stron.

§ 15.
1.
2.

3.

4.
5.

Prawa i obowiązki oraz wierzytelności wynikające z Umowy, nie mogą być przenoszone
na osoby trzecie bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego.
Wszelkie zmiany Umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5 Umowy, § 10 ust. 4 Umowy, § 13 ust. 4
Umowy oraz § 14 ust. 2 Umowy, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Stronami w związku z realizacją Umowy, Strony
zobowiązują się rozstrzygać bez zbędnej zwłoki, w drodze negocjacji. W przypadku braku
możliwości osiągnięcia kompromisu w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym, spory
te będą rozpatrywane przez sąd powszechny miejscowo właściwy ze względu na siedzibę
Zamawiającego.
Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 (jeden)
otrzymuje Wykonawca, a 2 (dwa) Zamawiający.
Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1- kopia upoważnienia do reprezentowania Zamawiającego;
2) Załącznik nr 2 – wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru
przedsiębiorców KRS lub wydruk z CEIDG Wykonawcy;
3) Załącznik nr 3 – OPZ;
4) Załącznik nr 4 – kopia Oferty Wykonawcy z dnia … r.;
5) Załącznik nr 5 – wzór Protokołów odbioru;
6) Załącznik nr 6 – wzór umowy dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych
w związku z realizacją programu operacyjnego inteligentny rozwój 2014-2020.

Zamawiający

Wykonawca

………………………………………………

………………………………………………
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Załącznik nr 5 do umowy
Wzór protokołu odbioru;
Warszawa, … 2018 r.
PROTOKÓŁ ODBIORU
Dnia………… w siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przy ul. Nowogrodzkiej 47 a w
Warszawie przedstawiciele Zleceniodawcy w osobach:
1. Pan/Pani…………….. – stanowisko, komórka organizacyjna
2. Pan/Pani………………- stanowisko, komórka organizacyjna
3. Pan/Pani………………- stanowisko, komórka organizacyjna
dokonali
odbioru
prac
związanych
z
realizacją
badania
ewaluacyjnego
pn.…………………………………………….., prowadzonych na podstawie umowy z dnia ………
(nr umowy) przez firmę………. z siedzibą w ………………. przy ul…………………….,
stwierdzając, że praca odpowiada warunkom umowy i przyjmują ją w imieniu Zleceniodawcy:
1. bez zastrzeżeń
2. z zastrzeżeniami
i tym samym rekomendują do zapłaty wystawiony rachunek w:
1. pełnej wysokości tj. ……………………… zł brutto (słownie………)
2. niepełnej wysokości
a) z powodu niedotrzymania terminu wykonania
b) z innych powodów
Uwagi dotyczące odbioru pracy znajdują się w załączniku nr 1 do protokołu.
Dokumentacja
przedstawiona
do
odbioru
pracy
znajduje
się
…………………………………………………….. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Podpis Wykonawcy
Podpisy Komisji
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Załącznik nr 6: Wzór umowy dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z
realizacją programu operacyjnego inteligentny rozwój 2014-2020
UMOWA DALSZEGO POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY
ROZWÓJ 2014-2020
Zawarta w Warszawie w dniu …………………… pomiędzy:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie (00-695), ul. Nowogrodzka 47a,
reprezentowanym przez …………………
zwanym także dalej „NCBR” lub „Podmiotem przetwarzającym”,
a
…………………………, reprezentowanym przez ………………
zwanym dalej „Dalszym Przetwarzającym”,
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”.
Zważywszy, że:
1) Na podstawie „Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych
w związku z realizacją Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020” zawartego
w dniu 10 sierpnia 2015 r. (zwanego dalej „Porozumieniem”) pomiędzy Ministrem
Infrastruktury i Rozwoju (obecnie: Ministrem Inwestycji i Rozwoju; zwanym dalej
„administratorem”), a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Minister jako administrator
danych powierzył NCBR przetwarzanie określonych danych osobowych na warunkach
i w celach określonych w Porozumieniu;
2) W celu realizacji umowy nr … z dnia … łączącej NCBR i Dalszego Przetwarzającego (zwanej
dalej: „Umową główną”) niezbędne jest dalsze powierzenie przez NCBR przetwarzania ww.
danych Dalszemu Przetwarzającemu;
3) Administrator na mocy Porozumienia umocował NCBR do dalszego powierzenia
powierzonych danych podmiotom, którym zostały powierzone zadania związane z realizacją
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, o których mowa w art. 10 ust. 2
ustawy wdrożeniowej i podmiotom świadczącym usługi na rzecz NCBR, o których mowa w
art. 10 ust. 5 ustawy wdrożeniowej i nie wyraził sprzeciwu wobec zamiaru dalszego
powierzenia danych
- Strony postanowiły o zawarciu niniejszej Umowy, o następującej treści:
§1
Użyte w Umowie określenia oznaczają:
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1. ustawa - aktualnie obowiązującą ustawę w zakresie ochrony danych osobowych;
2. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1)
3. ustawa wdrożeniowa - ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U.
poz. 1146, późn. zm.);
4. dane osobowe - dane osobowe, w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO, dotyczące:
a. wnioskodawców, beneficjentów i partnerów oraz ich pracowników, którzy aplikują o
środki unijne i realizują projekty w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020,
b. uczestników wydarzeń o charakterze promocyjnym, informacyjnym, edukacyjnym i
upowszechniającym w ramach realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020, w tym m.in. uczestników szkoleń, konkursów, konferencji itp.,
c. osób, których dane są przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności
środków w projekcie, w tym w szczególności personelu projektu, a także oferentów,
uczestników komisji przetargowych i wykonawców,
d. osób, których dane są przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności
wnioskodawcy do otrzymania wsparcia, w szczególności dla celów ustalenia statusu
przedsiębiorstwa, o którym mowa w załączniku nr I do rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187
z 26.06.2014 r., str. 1, z późn. zm.),
e. pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020,
f. kandydatów na ekspertów i ekspertów, o których mowa art. 68a ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017.1460, z późn. zm.)
- przetwarzane przez Dalszego Przetwarzającego w ramach wykonywania zadań
wynikających z Umowy głównej;
5. administrator - ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
6. przetwarzanie danych osobowych – przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 4
pkt 2 RODO, tj. operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub
zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak
zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub
modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie,
ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
7. dokument - dowolny nośnik tradycyjny lub elektroniczny, na którym zostały zapisane dane
osobowe;
8. pracownik - osobę świadczącą pracę na podstawie stosunku pracy lub stosunku
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cywilnoprawnego;
9. centralny system teleinformatyczny - system teleinformatyczny, o którym mowa w
rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej;
10. SL2014 - aplikację główną centralnego systemu teleinformatycznego;
11. lokalny system informatyczny - system, który wspiera proces przygotowania, złożenia oraz
obsługi wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

1.

2.

3.

4.

5.

6.

§2.
NCBR powierza Dalszemu Przetwarzającemu, w trybie art. 28 RODO, dalsze przetwarzanie
danych osobowych w imieniu i na rzecz administratora, na warunkach i w celach określonych
w Umowie, w ramach zbiorów:
a. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020;
b. Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych
w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z obszarem Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Dalszy Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych do dalszego
przetwarzania danych osobowych zgodnie z Umową, ustawą, RODO oraz z innymi
przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane
dotyczą.
Dalszy Przetwarzający oświadcza, że jest podmiotem świadczącym usługi na rzecz NCBR, o
których mowa w art. 10 ust. 5 ustawy wdrożeniowej. Dalszy Przetwarzający oświadcza, że
zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których
dane dotyczą, w szczególności zgodnie z art. 32 ust. 1 RODO.
Dalszy Przetwarzający ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec
NCBR, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem ustawy, RODO, przepisów
prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz za
przetwarzanie powierzonych do dalszego przetwarzania danych osobowych niezgodnie z
Umową.
Dalszy Przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych do dalszego
przetwarzania danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku związanemu z dalszym przetwarzaniem danych osobowych, o których
mowa w art. 32 RODO.
Dalszy Przetwarzający prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o
którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO.

§3.
1. NCBR umocowuje Dalszego Przetwarzającego do wydawania i odwoływania pracownikom
Dalszego Przetwarzającego, na podstawie art. 29 w związku z art. 28 ust.3 lit. a RODO,
upoważnień do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji przedmiotu Umowy
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głównej w zbiorze, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. a Umowy.
2. Wzór upoważnienia do przetwarzania powierzonych do dalszego przetwarzania danych
osobowych został określony w załączniku nr 1 do Umowy; wzór odwołania upoważnienia do
przetwarzania powierzonych do dalszego przetwarzania danych osobowych został określony
w załączniku nr 2 do Umowy.
3. Upoważnienia do dalszego przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w §
2 ust. 1 lit. b Umowy, wydaje wyłącznie administrator.

1.

2.

3.

4.

§4.
Dane osobowe są powierzone do dalszego przetwarzania Dalszemu Przetwarzającemu przez
NCBR wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy głównej:
a. w odniesieniu do zbioru Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, w
zakresie:
i. aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, w szczególności
potwierdzania
kwalifikowalności
wydatków,
udzielania
wsparcia
beneficjentom, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości
oraz działań Informacyjno-promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020,
ii. zapewnienia
realizacji
obowiązku
informacyjnego
dotyczącego
przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach
uzyskujących wsparcie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 20142020;
b. w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację
programów operacyjnych, w zakresie:
i. zarządzania, kontroli, audytu, sprawozdawczości i raportowania w ramach
realizacji programów operacyjnych polityki spójności, finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020,
ii. zapewnienia
realizacji
obowiązku
informacyjnego
dotyczącego
przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach
uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spójności w perspektywie
finansowej 2014-2020.
NCBR powierza Dalszemu Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych, o których
mowa w § 2 ust. 1, na okres nie dłuższy niż 30 dni roboczych po upływie terminu wskazanego
w Porozumieniu zasadniczym na przechowywanie dokumentów dotyczących udzielonej
pomocy.
Zakres danych osobowych powierzonych do dalszego przetwarzania Dalszemu
Przetwarzającemu:
a. w zbiorze, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. a, został określony w załączniku nr 3 do
Umowy;
b. w zbiorze, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. b, został określony w załączniku nr 4 do
Umowy.
NCBR zobowiązuje Dalszego Przetwarzającego do wykonywania wobec osób, których dane
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dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów RODO. NCBR i Dalszy
Przetwarzający zgodnie przyjmują, iż są zwolnieni z obowiązków informacyjnych
wynikających z art. 14 ust. 1 – 4 RODO, na podstawie art. 14, ust. 5 pkt c RODO w zakresie
danych osobowych, o których mowa § 4 ust. 1 lit. a ppkt iv.
5. Dalszy Przetwarzający, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w
systemie informatycznym, zobowiązuje się do przetwarzania ich w centralnym systemie
teleinformatycznym oraz lokalnym systemie informatycznym umożliwiającym wymianę
danych z SL2014 i zapewniającym obsługę procesów związanych z wnioskowaniem o
dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, bądź w
innym systemie informatycznym spełniającym wszystkie wymagania wynikające z przepisów
prawa powszechnie obowiązującego.
§5
1. Dalszy Przetwarzający zapewni środki techniczne i organizacyjne zapewniające należyte
zabezpieczenie danych osobowych, wymagane przepisami prawa powszechnie
obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych, w tym w szczególności RODO.
Dalszy Przetwarzający będzie w szczególności:
a. w odniesieniu do zbioru Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz
środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę i bezpieczeństwo
przetwarzanych danych osobowych odpowiadające ryzyku przetwarzania danych
osobowych, które uwzględniają warunki przetwarzania w szczególności te, o których
mowa w art. 32 RODO
b. w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację
programów operacyjnych zapewniać środki techniczne i organizacyjne określone w
Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w centralnym systemie
teleinformatycznym.
2. Dalszy Przetwarzający zobowiąże pracowników upoważnionych do przetwarzania
powierzonych do dalszego przetwarzania danych osobowych do przestrzegania następujących
zasad postępowania z dokumentami:
a. pracowania jedynie z dokumentami niezbędnymi do wykonania obowiązków
wynikających z Umowy głównej;
b. przechowywania dokumentów w czasie nie dłuższym niż czas niezbędny do
zrealizowania zadań, do których wykonania dokumenty są przeznaczone;
c. nietworzenia kopii dokumentów innych, niż niezbędne do realizacji Umowy głównej;
d. zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz informacji o stosowanych
sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę
upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z Dalszym Przetwarzającym;
e. zabezpieczenia dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do
przetwarzania powierzonych do dalszego przetwarzania danych osobowych,
przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, nieautoryzowaną zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
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3. Dalszy Przetwarzający będzie stale nadzorował pracowników upoważnionych do
przetwarzania powierzonych do dalszego przetwarzania danych osobowych, w zakresie
zabezpieczenia tych danych osobowych.
4. Dalszy Przetwarzający będzie wymagał od pracowników upoważnionych do przetwarzania
powierzonych do dalszego przetwarzania danych osobowych przestrzegania należytej
staranności, w zakresie zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz ich zabezpieczenia.
5. Dalszy Przetwarzający zobowiązuje się do:
a. ograniczenia dostępu do powierzonych do dalszego przetwarzania danych
osobowych, wyłącznie do osób posiadających stosowne upoważnienie do
przetwarzania powierzonych do dalszego przetwarzania danych osobowych;
b. zachowania w tajemnicy wszystkich danych osobowych powierzonych mu w trakcie
obowiązywania Umowy głównej lub dokumentów uzyskanych w związku z
wykonywaniem czynności objętych Umową główną, a także zachowania w tajemnicy
informacji o stosowanych sposobach zabezpieczenia danych osobowych, również po
rozwiązaniu Umowy lub Umowy głównej;
c. zabezpieczenia korespondencji i wszelkich dokumentów przed dostępem osób
nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do dalszego przetwarzania danych
osobowych, a w szczególności przed kradzieżą, uszkodzeniem i zaginięciem;
d. niewykorzystywania zebranych na podstawie Umowy głównej danych osobowych dla
celów innych niż określone w niniejszej Umowie;
e. usunięcia powierzonych do dalszego przetwarzania danych osobowych z
elektronicznych nośników informacji wielokrotnego zapisu w sposób trwały i
nieodwracalny oraz zniszczenia nośników papierowych i elektronicznych nośników
informacji jednokrotnego zapisu, na których utrwalone zostały powierzone do
dalszego przetwarzania dane osobowe w okresie do 30 dni po upływie terminu
wskazanego w Porozumieniu zasadniczym na przechowywanie dokumentów
dotyczących udzielonej pomocy;
f. niezwłocznego przekazania NCBR pisemnego oświadczenia, w którym potwierdzi, że
Dalszy Przetwarzający nie posiada żadnych danych osobowych, których
przetwarzanie zostało mu powierzone niniejszą Umową, po zrealizowaniu
postanowień lit. e.
§6
1. Dalszy Przetwarzający bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w ciągu 12 godzin po
stwierdzeniu naruszenia - zgłosi NCBR i administratorowi każdy przypadek naruszenia
ochrony danych osobowych. Zgłoszenie musi zawierać wszystkie elementy określone w art.
33 ust. 3 RODO oraz informacje umożliwiające określenie czy naruszenie skutkuje wysokim
ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Jeżeli informacji, o których mowa
w art. 33 ust. 3 RODO nie da się udzielić w tym samym czasie, Dalszy Przetwarzający może
je udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.
2. W przypadku stwierdzenia, że naruszenie, o którym mowa w ust. 1 powoduje wysokie ryzyko
naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Dalszy Przetwarzający, na polecenie NCBR
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

lub administratora, bez zbędnej zwłoki, zawiadamia o naruszeniu osoby, których dane
dotyczą.
Dalszy Przetwarzający bez zbędnej zwłoki informuje NCBR i administratora o wszelkich
czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych
prowadzonych w szczególności przez organ nadzorczy, Policję lub sąd.
Dalszy Przetwarzający wspiera NCBR i administratora w realizacji obowiązków określonych
w art. 32 – 36 RODO, w szczególności udziela pomocy w realizacji obowiązku odpowiadania
na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w
rozdziale III RODO.
Dalszy Przetwarzający zobowiązuje się do udzielenia NCBR i administratorowi, na każde ich
żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych do dalszego przetwarzania danych
osobowych.
Dalszy Przetwarzający umożliwi NCBR, administratorowi lub podmiotowi upoważnionemu
przez któregokolwiek z nich, dokonanie audytu lub kontroli zgodności przetwarzania
powierzonych do dalszego przetwarzania danych osobowych z RODO, ustawą lub Umową –
w miejscach, w których są one przetwarzane. Pisemne zawiadomienie o zamiarze
przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane Dalszemu Przetwarzającemu co najmniej
5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia kontroli.
W przypadku powzięcia przez NCBR lub administratora wiadomości o rażącym naruszeniu
przez Dalszego Przetwarzającego zobowiązań wynikających z RODO, ustawy lub z Umowy,
Dalszy Przetwarzający umożliwi NCBR, administratorowi lub podmiotowi upoważnionemu
przez któregokolwiek z nich, dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub audytu, w
przedmiocie, o którym mowa w ust. 6.
W ramach kontroli lub audytu podjętych na podstawie ust. 6 lub 7 NCBR, administrator lub
podmiot upoważniony przez któregokolwiek z nich, mają w szczególności prawo:
a. wstępu, w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem imiennego
upoważnienia, do pomieszczeń, w których znajduje się zbiór powierzonych do
dalszego przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczeń, w których powierzone
do dalszego przetwarzania dane osobowe są przetwarzane poza zbiorem danych
osobowych;
b. żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do
przetwarzania powierzonych do dalszego przetwarzania danych osobowych oraz
przez pracowników Dalszego Przetwarzającego w zakresie niezbędnym do ustalenia
stanu faktycznego;
c. wglądu do wszelkich dokumentów mających bezpośredni związek z przedmiotem
kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii;
d. przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego
służącego do przetwarzania powierzonych do dalszego przetwarzania danych
osobowych.
Dalszy Przetwarzający jest zobowiązany zastosować się do zaleceń dotyczących
przetwarzania danych osobowych w terminach określonych przez NCBR, administratora lub
podmiot upoważniony przez któregokolwiek z nich.
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§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa
powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych, w szczególności
ustawy i RODO.
Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony i jest zawarta na czas
obowiązywania Umowy głównej.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Dalszego Przetwarzającego, dwa egzemplarze dla NCBR.
Integralną część Umowy stanowią:
a. załącznik nr 1: wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
b. załącznik nr 2: wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
c. załącznik nr 3: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach
zbioru POIR 2014-2020;
d. załącznik nr 4: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach
zbioru Centralny System Teleinformatyczny wspierający realizację programów
operacyjnych.
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Załącznik nr 1 do Umowy: Wzór upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania
danych osobowych
UPOWAŻNIENIE Nr ………
Z dniem ...................r., na podstawie art. 29 w zw. z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) (Dz. Urz.
UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) w imieniu Administratora Danych Osobowych
upoważniam Panią/Pana ………………………. (identyfikator: ……………………..)
(imię, nazwisko)

do przetwarzania danych osobowych, w zbiorze prowadzonym z wykorzystaniem Systemu Informatycznego:
…………………..
…………………..
w zakresie zgodnym z Wnioskiem o nadanie, zmianę i odebranie uprawnień w celu realizacji powierzonych zadań.
Pani/Pan ………………….………została/ł zapoznana/y z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności z
„Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych” i „Regulaminem Użytkownika Systemu Informatycznego”.
Upoważnienie jest ważne od …………… do ……………
Jednocześnie nakładam obowiązek zabezpieczania danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, zabraniem,
uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także, do zachowania ich w tajemnicy. Obowiązek ten istnieje również po zakończeniu
zatrudnienia/współpracy.
……………………………………….
(pieczątka, data i podpis)

Oświadczam, że znane są mi przepisy z zakresu ochrony danych osobowych w szczególności przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych.
Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia w czasie trwania
zatrudnienia/współpracy, jak również po ustaniu zatrudnienia/współpracy, a także do zabezpieczania danych osobowych przed ich
udostępnieniem, zabraniem przez osoby nieupoważnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
……………………………………….
(data i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 2 do Umowy: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania powierzonych do
przetwarzania danych osobowych
ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr…………..
do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych
Z dniem……………..r., na podstawie art. 29 w zw. z art. 28 ust. 3 lit. a rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.
Urz. UE L 119
z
04.05.2016,
str.
1),
odwołuję upoważnienie
Pana/Pani*…………………………………………………………do
przetwarzania
danych
osobowych wydane w dniu…………….r.
Czytelny podpis osoby upoważnionej
do odwołania upoważnienia.
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* niepotrzebne skreślić
…………………………….
(miejscowość, data)
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Załącznik nr 3 do Umowy: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach
zbioru POIR 2014-2020
Zakres danych osobowych wnioskodawców, beneficjentów, partnerów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nazwa wnioskodawcy (beneficjenta)
Forma prawna
Forma własności
NIP
REGON
KRS
PKD
Adres siedziby:
Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Kraj, Województwo, Powiat,
Gmina, Telefon, Fax, Adres e-mail, Adres strony www
9. Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy:
Imię, Nazwisko, Stanowisko służbowe
10. Osoba do kontaktów roboczych:
Imię, Nazwisko, Telefon, Adres e-mail, Fax, Adres, Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod
pocztowy, Miejscowość
11. Partnerzy
12. Nazwa organizacji/instytucji
13. Forma prawna
14. Forma własności
15. NIP
16. REGON
17. KRS
18. PKD
19. Adres siedziby:
Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Kraj, Województwo, Powiat,
Gmina, Telefon, Fax, Adres e-mail, Adres strony www
20. Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera
Imię, Nazwisko, Stanowisko służbowe
21. PESEL osoby prowadzącej działalność gospodarczą (beneficjenta)
22. Adres zamieszkania osoby prowadzącej działalność gospodarczą (beneficjenta)
Zakres danych pracowników zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektów, oraz
dane pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020, którzy zajmują się obsługą projektów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Imię
Nazwisko
Identyfikator użytkownika/login
Adres e-mail
Rodzaj użytkownika
Miejsce pracy
Telefon
Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta
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Zakres danych dotyczących personelu projektu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Imię
Nazwisko
Kraj
PESEL
Forma zaangażowania
Okres zaangażowania w projekcie
Wymiar czasu pracy
Stanowisko

Osoby fizyczne i osoby prowadzące działalność gospodarczą, których dane będą przetwarzane
w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie oraz w związku z badaniem
kwalifikowalności wnioskodawcy do otrzymania wsparcia, w szczególności dla celów ustalenia
statusu przedsiębiorstwa, o którym mowa w załączniku nr I do rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nazwa wykonawcy
Imię
Nazwisko
Kraj
NIP
PESEL
Adres:
Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość
8. Nr rachunku bankowego
9. Kwota wynagrodzenia
10. Tytuł naukowy, tytuł zawodowy
11. Stanowisko służbowe
12. Miejsce zatrudnienia lub miejsce pełnienia obowiązków na podstawie umowy
cywilnoprawnej
13. Numer telefonu, adres e-mail
14. Seria i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości
Zakres danych osobowych kandydatów na ekspertów i ekspertów, o których mowa w art. 68a
ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nazwiska i imiona
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Adres zamieszkania lub pobytu
Numer ewidencyjny PESEL
Numer Identyfikacji Podatkowej
Miejsce pracy
Zawód
Wykształcenie
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10. Seria i numer dowodu osobistego
11. Numer telefonu
12. Adres poczty elektronicznej
13. Dziedzina objęta programem operacyjnym, w której kandydat na eksperta/ekspert posiada
wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia
14. Informacje na temat wiedzy, umiejętności, doświadczenia, uprawnień kandydata na
eksperta/eksperta
15. Informacje na temat pracy kandydata na eksperta/eksperta
16. Nr rachunku bankowego
Zakres danych osobowych uczestników wydarzeń o charakterze promocyjnym,
informacyjnym, edukacyjnym i upowszechniającym w ramach realizacji projektów Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w tym m.in. uczestników szkoleń, konkursów,
konferencji
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Imię
Nazwisko
Nazwa instytucji/organizacji
Adres e-mail
Specjalne potrzeby
Numer telefonu
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Załącznik nr 4: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach zbioru
Centralny System Teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych
Użytkownicy Centralnego system teleinformatycznego ze strony instytucji zaangażowanych w
realizację programów
1.
2.
3.
4.
5.

Imię
Nazwisko
Miejsce pracy
Adres e-mail
Login

Użytkownicy Centralnego system teleinformatycznego ze strony beneficjentów/partnerów
projektów (osoby uprawnione do podejmowania decyzji wiążących w imieniu
beneficjenta/partnera)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Imię
Nazwisko
Telefon
Adres e-mail
Kraj
PESEL

Wnioskodawcy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwa wnioskodawcy
Forma prawna
Forma własności
NIP
Kraj
Adres:
Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Telefon, Fax, Adres e-mail

Beneficjenci/Partnerzy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwa beneficjenta/partner
Forma prawna beneficjenta/partnera
Forma własności
NIP
REGON
Adres:
Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Telefon, Fax, Adres e-mail
7. Kraj
8. Numer rachunku beneficjenta/odbiorcy
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