Warszawa, dnia 25 kwietnia 2018 r.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
ZAMAWIAJĄCY
NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU:
Świadczenie usług administracyjnych na rzecz NCBR w zakresie Programu Bezemisyjny transport
publiczny. Nr Sprawy 12/18/US.
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zamawiający realizuje Program opisany w Program Bezemisyjny transport publiczny stanowiącym
załącznik nr 7 do Umowy. Dla realizacji Programu został dedykowany zespół pracowników
i współpracowników Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którego pracą ma administrować
Wykonawca.
Zadania Wykonawcy w trakcie realizacji Programu obejmują w szczególności:
1) administrowanie pracami nad uszczegółowieniem zakresu merytorycznego Programu, w tym
celów, funkcjonalności, kamieni milowych, wskaźników oraz przebiegu i zasad organizacji
Programu, w tym także prowadzenie niezbędnych negocjacji z interesariuszami
zewnętrznymi i wewnętrznymi;
2) administrowanie spotkaniami informacyjnymi, konsultacjami i negocjacjami z
interesariuszami Programu przewidzianymi w trakcie realizacji Programu;
3) administrowanie realizacją planów pracy zespołu Zamawiającego;
4) administrowanie systemem raportowania postępu prac nad realizacją Programu;
5) administrowanie dokumentacją Programu;
6) administrowanie pracami ciał doradczych powoływanych w celu wsparcia realizacji
Programu;
7) administrowanie obsługi Komisji Przetargowej oraz zespołów eksperckich i innych ciał
doradczych powoływanych w celu wsparcia realizacji Programu;
8) dokładanie należytej staranności w wysiłkach zmierzających do osiągnięcia celów stawianych
zespołowi Zamawiającego przez Program;
9) administrowanie innymi sprawami związanymi z Programem we współpracy w szczególności
z zespołem Programu i komórkami organizacyjnymi NCBR oraz z interesariuszami
zewnętrznymi, a także dbanie o przepływ informacji między tymi interesariuszami.
KOD WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):
75112100-5 - Usługi administracyjne w zakresie rozwoju projektu

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.04.2018 r.
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.
LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
URBAN SYSTEM Roman Urbańczyk
ul. Leszczyńska 8; 44-238
Czerwionka-Leszczyny
UZASADNIENIE WYBORU:
Wykonawca spełnił wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w Ogłoszeniu o zamówieniu
i złożył najkorzystniejszą ofertę. Zgodnie z kryteriami oceny ofert i określonym w Ogłoszeniu
wzorem arytmetycznym ww. oferta otrzymała 100,00 + 40,00 punktów.
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