ZATWIERDZAM
Agnieszka Tokaj - Krzewska
Zastępca Dyrektora Działu Strategii
Warszawa, dnia 4 października 2019 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

Przedmiotem zamówienia jest badanie pn. „Ewaluacja interwencji wspierających umiędzynarodowienie,
zmiany organizacyjne i rozwój kompetencji kadr uczelni”, realizowanych w ramach Działań 3.3
(Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego) oraz 3.4 (Zarządzanie w instytucjach
szkolnictwa wyższego) III osi priorytetowej PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.
Postępowanie numer 39/19/PN

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ.
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz
przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
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1.

ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
adres:
NARODOWE CENTRUM BADAŃ
I ROZWOJU w WARSZAWIE
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa

Osoba upoważniona do kontaktów:
Marzena Marczak
przetargi@ncbr.gov.pl

www.ncbr.gov.pl
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i
nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986,
2215, z 2019 r. poz. 53, 730.) zwanej dalej „ustawą PZP” lub „uPzp” ” – oraz przepisów wykonawczych
wydanych na jej podstawie, w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) – zwanego dalej „rozporządzeniem MR” – w trybie
przetargu nieograniczonego.
2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej
„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
2.3. Wartość niniejszego zamówienia jest niższa niż równowartość kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

3.
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest badanie pn. „Ewaluacja interwencji wspierających umiędzynarodowienie,
zmiany organizacyjne i rozwój kompetencji kadr uczelni”, realizowanych w ramach Działań 3.3
(Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego) oraz 3.4 (Zarządzanie w instytucjach
szkolnictwa wyższego) III osi priorytetowej PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.
Głównym celem badania jest ocena skuteczności, użyteczności i potencjalnej trwałości interwencji
wspierających umiędzynarodowienie, zmiany organizacyjne i rozwój kompetencji kadr uczelni oraz
aktualizacja założeń ww. interwencji z uwzględnieniem regulacji Konstytucji dla Nauki. Zestawienie
pierwszych efektów interwencji Działania 3.3 i 3.4 oraz przeszkód w realizacji projektów z zapisami
Konstytucji dla Nauki oraz wynikami poprzednich ewaluacji III OP PO WER ma na celu oszacowanie
potencjalnej trwałości interwencji i wskazanie rekomendacji dotyczących przyszłej perspektywy
finansowej. Obowiązek przeprowadzania badania ewaluacyjnego wynika z wytycznych Komisji
Europejskiej dotyczących monitorowania i ewaluacji EFS.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ) znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.
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.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
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3.5.
3.6.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy PZP.
Pozycja we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
79310000-0 Usługi badania rynku
79320000-3 Usługi badania opinii publicznej

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia – odbędzie się w okresie maksymalnie 151 dni (+/- tydzień) dni
kalendarzowych. Planowana realizacja zamówienia przypada na IV kwartał 2019 roku i I kwartał 2020 roku
(zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy stanowiących Załącznik nr 7 do SIWZ).
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.1. nie podlegają wykluczeniu;
5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o
zamówieniu i niniejszej SIWZ.
5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez
5.

Zamawiającego w niniejszym rozdziale warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
5.2.1. zdolności technicznej lub zawodowej.
5.3.

W zakresie warunku udziału w postępowaniu określonego w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy PZP (zdolności
technicznej lub zawodowej) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia winni wykazać się:
5.3.1. wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu/wykonywaniu co najmniej trzech usług polegających na
przeprowadzeniu badań ewaluacyjnych/analiz/ekspertyz w okresie ostatnich 3 lat przed terminem
składania ofert, z których każde miało wartość co najmniej 100 tys. złotych brutto, w tym co
najmniej dwa badania obejmowały ocenę instrumentów wspierających szkolnictwo wyższe.
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 badania
był adekwatny do wymagań Zamawiającego.
Uwaga:
− Zamawiający nie dopuszcza sumowania usług z różnych kontraktów w celu uzyskania wartości
minimalnej;
− W przypadku kiedy wyżej wymagana przez Zamawiającego usługa będzie stanowiła część usługi
o szerszym zakresie, Wykonawca winien w wykazie usług wyodrębnić usługi, o których mowa w
powyższym warunku;
− W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania odnośnie: zakresu i wartości
(co najmniej 100 000 zł) wymaganej usługi, dotyczą części kontraktu już zrealizowanego (tj. od
Strona 3 z 91

dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert) i te parametry (zakres,
wartość) Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie usług;
− W przypadku, gdy wartość zamówienia kontraktu określona jest w innej walucie niż w złotych
polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie na podstawie średniego
kursu złotego w stosunku do walut obcych określonych w Tabeli Kursów Narodowego Banku
Polskiego (NBP) na dzień opublikowania Ogłoszenia o Zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych (BZP). Jeżeli w dniu publikacji Ogłoszenia o Zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych (BZP) nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP Zamawiający przyjmie
kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej Tabeli Kursów NBP przed dniem publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w BZP.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia
warunek określony w pkt 5.3.1. SIWZ wystarczy, że powyższy warunek spełni jeden z nich
samodzielnie lub Wykonawcy spełnią je łącznie. Pod pojęciem usługi wykonywanej Zamawiający
rozumie usługę będącą w trakcie realizacji, której zrealizowana część to zakończone badanie o wartości
co najmniej 100 tys. brutto, spełniające odpowiednio wymogi opisane powyżej. Wykonawca powinien
dołączyć do Wykazu usług (Załącznik nr 5) dowody (np. referencje, protokoły odbioru), wystawione
przez podmiot, na rzecz którego Wykonawca świadczył wskazane usługi, potwierdzające ich należyte
wykonanie lub wykonywanie i w sposób jednoznaczny wskazujące na spełnienie ww. warunków. W
przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania odnośnie: zakresu lub wartości
wymaganej usługi, dotyczą części kontraktu już zrealizowanego (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania
usługi do upływu terminu składania ofert) i te parametry (zakres, wartość) Wykonawca jest
zobowiązany podać w wykazie usług.
Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
Do wykorzystania Wykaz usług, który stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
5.3.2. dysponuje lub będzie dysponować zespołem badawczym, składającym się z co najmniej 5 osób
(funkcji kierownika badania i badacza ilościowego/jakościowego nie można łączyć),
dysponujących odpowiednimi kompetencjami badawczymi i analitycznymi oraz doświadczeniem
w zakresie prowadzenia ewaluacji programów wspierających szkolnictwo wyższe. W tym co
najmniej:
5.3.2.1. jedną osoba pełniącą funkcję Kierownika badania, która w okresie 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, kierowała lub koordynowała co najmniej trzema badaniami w
zakresach ewaluacyjnych/analiz/ekspertyz o minimalnej wartości 100 tys. PLN każde.
Przynajmniej dwa z koordynowanych badań powinny mieć charakter oceny instrumentów
wspierających szkolnictwo wyższe. Kierownik musi wykazać się doświadczeniem jako
badacz ilościowy i jakościowy oraz jako autor raportów z co najmniej trzech ewaluacji/
ekspertyz/ analiz o wartości każdego badania co najmniej 100 tys. brutto (wliczając
badania, w których pełnił funkcję koordynatora lub kierownika). Powyższe wymagania
muszą dotyczyć badań, których wyniki są jawne lub możliwe do uzyskania na drodze
dostępu do informacji publicznej. W przeciwnym wypadku Wykonawca, na żądanie
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Zamawiającego, przedłoży dokumenty (np. wyniki badań, raporty), pozwalające
Zamawiającemu jednoznacznie ocenić, czy zakres wykonywanych przez Kierownika
badania obowiązków był adekwatny do wymagań Zamawiającego.
5.3.2.2. dwóch Badaczy jakościowych, z których każdy w okresie 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, projektował oraz realizował indywidualne wywiady pogłębione i
zogniskowane wywiady grupowe w co najmniej trzech zakończonych badaniach o
wartości min. 100 tys. (z czego w co najmniej dwóch respondentami byli przedstawiciele
kadry akademickiej i/lub kadry zarządzającej szkół wyższych). Wszystkie wymagania
muszą dotyczyć badań, których wyniki są jawne lub możliwe do uzyskania na drodze
dostępu do informacji publicznej. W przeciwnym wypadku Wykonawca, na żądanie
Zamawiającego, przedłoży dokumenty (np. wyniki badań, raporty), pozwalające
Zamawiającemu jednoznacznie ocenić, czy zakres wykonywanych przez Badaczy
jakościowych obowiązków był adekwatny do wymagań Zamawiającego.
5.3.2.3. Jedną osobę pełniącą funkcję badacza ilościowego, który w okresie 5 lat przed upływem
terminu składania ofert projektował ankiety oraz realizował badania ilościowe techniką
CATI lub CAWI na próbie co najmniej 300 respondentów, a także był odpowiedzialny za
analizę i interpretację wyników badań ilościowych w co najmniej trzech zakończonych
badaniach o charakterze analiz społeczno - gospodarczych o wartości min. 100 tys. (z
czego w co najmniej dwóch respondentami byli studenci/absolwenci i/lub kadra
akademicka/zarządzająca). Wszystkie wymagania muszą dotyczyć badań, których wyniki
są jawne lub możliwe do uzyskania na drodze dostępu do informacji publicznej. W
przeciwnym wypadku Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedłoży dokumenty (np.
wyniki badań, raporty), pozwalające Zamawiającemu jednoznacznie ocenić, czy zakres
wykonywanych przez Badacza ilościowego obowiązków był adekwatny do wymagań
Zamawiającego.
5.3.2.4. ekspert z obszaru systemu prawnego polskiego szkolnictwa wyższego, ze szczególnym
uwzględnieniem znajomości zapisów Konstytucji dla Nauki, posiadający stopień co
najmniej doktora oraz wiedzę i doświadczenie z zakresu przystosowywania (lub doradztwa
w tym obszarze) uczelni do nowych regulacji prawnych.
Minimalna liczba członków zespołu wynosi 5. W celu wykazania spełnienia powyższych wymogów
Wykonawca przedłoży wypełniony formularz, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6
(wykaz osób). Z treści przedstawionego przez Wykonawcę wykazu musi jednoznacznie wynikać
spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego przez Zamawiającego. W ofercie należy
przedstawić podział zadań i odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu badawczego.
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.
Do wykorzystania Wykaz osób, który stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
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Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia
wyżej wymieniony warunek.
5.5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
5.5.1. którzy nie wykazali spełniania warunku określonego w pkt 5.3. niniejszej SIWZ,
5.5.2. którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
13-23 ustawy PZP,
5.5.3. wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, o których
mowa w pkt 6 SIWZ.
5.6. 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.
5.7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa
w pkt 5.3. SIWZ polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku:
5.7.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach 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.
5.7.2. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów będzie
dysponował zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny
czy stosunek łączący Wykonawcę z innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów Zamawiający żąda przedstawienia dowodów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
Dokumenty określone w pkt 5.7.2. SIWZ nie są wymagane, o ile dokument określony w pkt 5.7.1.
SIWZ będzie potwierdzał, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie 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 5.7.2. a)-c) SIWZ.
5.7.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w
postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 uPzp.
5.7.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 5.7. powyżej, nie
potwierdza spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec
tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie
określonym przez Zamawiającego:
5.7.4.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
5.4.
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5.8.

5.7.4.2. zobowiązał się do osobistego wykonania zamówienia, jeżeli wykaże zdolność
techniczną lub zawodową, o których mowa w pkt 5.7. powyżej.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie z postępowania o udzielenie zamówienia.

6. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP.
Zamawiający z przedmiotowego postępowania wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
PZP tj. 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. 2017 poz. 2344 ze zm.) 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. 2017 poz.
2344 ze zm.).
INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
7.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw
wykluczenia, określonych w pkt 5, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wraz z
ofertą złożyć następujące dokumenty:
7.1.1. 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.
7.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o
którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
7.1.3. 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.
7.1.4. 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.
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7.2.

7.1.4.1. 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,
7.1.4.2. dokument (np. umowa Wykonawcy z podmiotem), 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 7.1.4.2. SIWZ nie jest wymagany, o ile dokument określony w pkt
7.1.4.1. 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 7.1.4.2. a)-c) SIWZ.
7.1.5. 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, zamieszcza w oświadczeniu, o którym
mowa w pkt 7.1.1, informacje o tych podmiotach.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie:
7.2.1. aktualnego1 na dzień złożenia odpisu 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 do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy PZP.
7.2.2. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w
sprawie spłat tych należności. Oświadczenie należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem nr 3 do
SIWZ;
7.2.3. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Oświadczenie należy sporządzić zgodnie z
Załącznikiem nr 3 do SIWZ;
7.2.4. Wykazu usług z podaniem przedmiotu usługi, wartości, dat wykonania, nazwy podmiotu na
rzecz, którego była świadczona dostawa oraz załączenie dowodów w rozumieniu

Za aktualny uważa się dokument, w którym, w zakresie objętych nim faktów, utrzymują się okoliczności nim potwierdzone, ważny na dzień wyznaczony
jako termin składania ofert.
1
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Rozporządzenia, że zostały wykonane należycie. Do ewentualnego wykorzystania przy
sporządzaniu tego dokumentu służy Załącznik nr 5 do SIWZ.
7.2.5. 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 6 do SIWZ.
Uwaga:
W przypadku Wykonawców:
a) wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument wymieniony w pkt 7.2.1. powyżej, składa
każdy z Wykonawców występujących wspólnie;
b) polegających na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
ustawy, dokument wymieniony w pkt 7.2.1 powyżej, Wykonawca składa w odniesieniu do
każdego z tych podmiotów;
7.3. 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
sporządzania oświadczenia służy Załącznik Nr 4 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.
7.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 7.2.1. powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
7.5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.4. powyżej,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty muszą być wystawione w
terminach analogicznych jak wskazane w pkt 7.4 powyżej.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu.
7.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
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7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. W przypadku wskazania
przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt 7.2. powyżej, w
formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej,
które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający w celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w pkt 7.2. powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1.1. 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 lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
Wykonawcy podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli
Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika wraz w ofertą Wykonawca winien złożyć
oryginał pełnomocnictwa albo kopię uwierzytelnioną notarialnie. 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 jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu 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
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umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum
przedłożenie umowy konsorcjum.
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:
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.
8.2. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę ze wskazanego w pkt 8.1. powyżej obowiązku,
Zamawiający uzna, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informację dotarły do Wykonawcy
w dniu i godzinie jego nadania oraz były czytelne.
8.3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez Wykonawcę informacji
związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie np.
błędnego adresu, numeru faksu lub adresu poczty elektronicznej.
8.4. Wykonawca może na piśmie, faksem 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.
8.5. Pytania należy przesyłać pisemnie na adres Zamawiającego lub za pomocą poczty elektronicznej na
adres: przetargi@ncbr.gov.pl. W temacie pisma należy podać „39/19/PN Ewaluacja POWER”.
8.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom,
którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej
Zamawiającego.
8.7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem
terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszej SIWZ.
8.8. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SIWZ stanie się częścią SIWZ. Dokonaną zmianę
treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej Zamawiającego.
8.9. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny
będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
8.10. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej
Zamawiającego.
8.
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9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
10.1. Okres związania Wykonawcy ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem 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 uPzp).
10.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.
11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
11.1. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności, podpisaną własnoręcznym podpisem.
Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny zgodnie z treścią Formularza
oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie
oferty w postaci elektronicznej.
11.2. Do oferty należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:
11.2.1. oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1.1. sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik
nr 3 do SIWZ;
11.2.2. pełnomocnictwo - jeśli dotyczy;
11.2.3. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 7.4 powyżej – jeżeli Wykonawca
polega na zasobach innego podmiotu.
11.2.4. 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. Formularz oferty, oświadczenia Wykonawcy zaleca się sporządzić na drukach stanowiących
załączniki do SIWZ.
11.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonego do SIWZ Formularza oferty (Załącznik nr
2 do SIWZ), zobowiązany jest on 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 powinna potwierdzać spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia obowiązujących w niniejszym postępowaniu.
11.5. Formularz oferty, oświadczenie o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ, zobowiązanie podmiotu, o którym
mowa w pkt 5.7.1. SIWZ, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w pkt 7.3. SIWZ oraz inne oświadczenia dotyczące
Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach
polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a uPzp składane są w oryginale. Dokumenty
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11.6.

11.7.

11.8.
11.9.

inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
zgodnie z pkt 11.7. SIWZ.
Forma dokumentu pełnomocnictwa uregulowana jest w pkt 7.12. SIWZ.
Formularz oferty, oświadczenie określone w pkt 7.1.1. SIWZ, a także oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 7.3. SIWZ oraz inne
oświadczenia dotyczące Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie muszą być podpisane
przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców występujących
wspólnie (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym
dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy/Wykonawców) bądź posiadającą(-ce)
stosowne pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 7.11. SIWZ.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą. 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 odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
Powyższe nie odnosi się do poświadczeń notarialnych.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. 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. Zaleca się, aby uzasadnienie, o
którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie innym
uczestnikom postępowania.
Uwaga:
Zastrzegając informacje w ofercie Wykonawca winien mieć na względzie, że zastrzeżona informacja
ma 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
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osób. Obszar ten nie może się rozciągać na informacje powszechnie znane lub te, o których treści
każdy zainteresowany może się legalnie dowiedzieć.
Zamawiający zastrzega, że klauzulą tajności nie mogą być zastrzeżone w ofercie informacje
podlegające ocenie. W przypadku objęcia ich tajemnicą przedsiębiorstwa Zamawiający dokona
odtajnienia treści oferty w części podlegającej ocenie.
11.10. 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 w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
11.11. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:
11.11.1. odczytywanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP,
11.11.2. które są jawne na mocy odrębnych przepisów,
11.11.3. cen jednostkowych stanowiących podstawę wyliczenia ceny oferty.
11.12. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych wymagań będą
obciążały Wykonawcę.
12. OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT
12.1. 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 badanie pn. „Ewaluacja interwencji wspierających
umiędzynarodowienie, zmiany organizacyjne i rozwój kompetencji kadr uczelni”, realizowanych
w ramach Działań 3.3 (Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego) oraz 3.4
(Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego) III osi priorytetowej PO WER Szkolnictwo
wyższe dla gospodarki i rozwoju.” Oznaczenie sprawy: 39/19/PN oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED
DNIEM 17.10.2019 r. godz. 13.00”.
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
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wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez
zastrzeżeń.
13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
13.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w kancelarii, pokój nr 204 piętro 2 Termin składania
ofert upływa dnia 17.10.2019 r. do godz. 12.00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym
terminie zostaną zwrócone na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 uPzp.
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. 17.10.2019 r. o godz. 13.00 w
siedzibie Zamawiającego w sali nr 107 piętro I.
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 12 powyżej, 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/Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.

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.
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:
14.4.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
14.4.2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
14.4.3. 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.
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14.6. Oferty, które nie zostaną odrzucone, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryterium oceny ofert
określonym w pkt 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 zgodnie z przyjętymi
kryteriami oceny ofert.
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. Wykonawca w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ poda całkowitą wartość za
wykonanie zamówienia.
15.3. Wszystkie ceny należy podać w złotych polskich. Wykonawca określi ceny za wszystkie elementy
zamówienia, wypełniając odpowiednio wszystkie pola Formularza ofertowego.
15.4. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy i nie
będą podlegały zmianom ani waloryzacji w okresie realizacji umowy.
15.5. Wszystkie wymienione wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
15.6. Cena oferty musi zostać wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności przyjmuje się cenę
wyrażoną słownie. W formularzu oferty należy podać:
1) cenę oferty netto – bez podatku VAT,
2) cenę oferty brutto – łącznie z podatkiem VAT,
3) cenę netto za jeden miesiąc świadczenia usługi – bez podatku VAT,
4) cenę brutto za jeden miesiąc świadczenia usługi – z podatkiem VAT,
5) stawkę podatku VAT.
15.7. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.
15.8. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie poprawi błędnie ustalonej stawki podatku VAT.
15.9. 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.
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.
16.
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17.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT

17.1. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz maksymalna liczba
punktów w ramach każdego z nich:
L.p.

Kryterium

Waga

Maksymalna liczba punktów

1.

Cena

30%

30

2.

Sposób realizacji badania

70%

70

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 nie podlegających odrzuceniu.
Punkty za kryterium nr 1 (Cena) zostaną przyznane każdej z ofert według wzoru:
Liczba przyznanych punktów = (cena brutto oferty najtańszej/cena brutto oferty badanej) x 30
Punkty przyznawane ofercie przez każdego członka komisji za poszczególne kryteria merytoryczne (w obrębie
kryterium nr 2) zostaną zsumowane i stanowić będą ocenę indywidualną członka komisji dla danej oferty. W
przypadku, gdy oferta w kryterium nr 2 nie uzyska min. 42 pkt. (60% max. liczby punktów,
oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp tzn. treść oferty nie odpowiada treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
Wspólnna ocena końcowa komisji, stanowić będzie średnią z indywidualnych ocen członków komisji
przetargowej przyznanych w kryteriach merytorycznych oraz punktów uzyskanych za kryterium Cena. Jeśli
nie będzie możliwe wybranie najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskają taką
samą ocenę merytoryczną w ramach kryterium nr 2, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z
najniższą ceną.
Ocenie merytorycznej (kryterium nr 2) będą podlegać następujące kryteria (liczba przyznanych
punktów będzie zależeć od stopnia spełnienia danego kryterium):
Koncepcja badania (0-18 pkt.), w tym


użyteczna i efektywna koncepcja badania (do 5 pkt.)
Opis kryterium: 0 pkt. uzyska oferta, która nie zawiera informacji w danym podkryterium lub
przedstawione informacje są powielonymi zapisami SIWZ; do 3 pkt.zostanie przyznane ofercie
zawierającej spójny i adekwatny do jego celów model badania; do 4 pkt.zostanie przyznane ofercie
zawierającej spójny i adekwatny do jego celów model badania, uwzględniający jego modułowość ;
5 pkt. zostanie przyznane ofercie, która w największym stopniu odpowiada wymaganiom
Zamawiającego w tym podkryterium



trafna ze względu na cele badania wstępna diagnoza obszaru badawczego (do 13 pkt.)
Opis kryterium: 0 pkt. uzyska oferta, która nie zawiera informacji w danym podkryterium lub
przedstawione informacje są powielonymi zapisami SIWZ; do 3 pkt. zostanie przyznane ofercie
zawierającej wstępną i trafną diagnozę umiędzynarodowienia polskich uczelni; do 7 pkt. zostanie
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przyznane ofercie zawierającej wstępną i trafną diagnozę umiędzynarodowienia polskich uczelni
oraz wstępną i trafną diagnozę poziomu kompetencji (dydaktycznych, merytorycznych i
zarządczych) kadry akademickiej polskich uczelni wraz z opisem praktyk wzmacniania
kompetencji kadry na polskich uczelniach; do 10 pkt. zostanie przyznane ofercie zawierającej
wstępną i trafną diagnozę umiędzynarodowienia polskich uczelni oraz wstępną i trafną diagnozę
poziomu kompetencji (dydaktycznych, merytorycznych i zarządczych) kadry akademickiej polskich
uczelni wraz z opisem praktyk wzmacniania kompetencji kadry na polskich uczelniach oraz
wstępną i trafną analizę użyteczności zapisów Konstytucji dla Nauki dla poprawy dydaktycznej
funkcji uczelni; do 12 pkt. zostanie przyznane ofercie zawierającej wstępną i trafną diagnozę
umiędzynarodowienia polskich uczelni oraz wstępną i trafną diagnozę poziomu kompetencji
(dydaktycznych, merytorycznych i zarządczych) kadry akademickiej polskich uczelni wraz z
opisem praktyk wzmacniania kompetencji kadry na polskich uczelniach oraz wstępną i trafną
analizę użyteczności zapisów Konstytucji dla Nauki dla poprawy dydaktycznej funkcji uczelni
zostanie przynane ofercie wraz ze wskazaniem użytecznych dobrych praktyk sprzyjających
zwiększeniu umiędzynarodowienia oraz skutecznemu wzmacnianiu kompetencji kadry
akademickiej w państwach zbliżonych pod względem obowiązującego systemu szkolnictwa
wyższego; 13 pkt. zostanie przyznane ofercie, która w największym stopniu odpowiada
wymaganiom Zamawiającego w tym podkryterium
Metodologia badania (0 - 34 punkty), w tym:


Powiązanie pytań ewaluacyjnych z metodami i technikami badawczymi (do 0-7 pkt.)
Opis kryterium: 0 pkt. uzyska oferta, która nie zawiera informacji w danym podkryterium lub
przedstawione informacje sa powielonymi zapisami SIWZ; do 3 pkt. zostanie przyznane ofercie
maksymalną liczbę punktów uzyska oferta, w której pytaniom badawczym zostaną trafnie
przyporządkowane metody badawcze zapewniające triangulację metodologiczną; do 5 pkt. zostanie
przyznane ofercie maksymalną liczbę punktów uzyska oferta, w której pytaniom badawczym
zostaną trafnie i efektywnie przyporządkowane metody badawcze zapewniające triangulację
metodologiczną; do 6 pkt. zostanie przyznane ofercie maksymalną liczbę punktów uzyska oferta, w
której pytaniom badawczym zostaną trafnie i efektywnie przyporządkowane metody badawcze
zapewniające triangulację metodologiczną, uzupełnione o trafne metodologiczne uzasadnienie
przyporządkowania konkretnych metod do każdego z pytań badawczych; 7 pkt. zostanie przyznane
ofercie, która w największym stopniu odpowiada wymaganiom Zamawiającego w tym
podkryterium



Koncepcja analiz desk research (do 10 pkt.)
Opis kryterium: 0 pkt. uzyska oferta, która nie zawiera informacji w danym podkryterium lub
przedstawione informacje są powielonymi zapisami SIWZ; do 2 pkt. zostanie przyznane ofercie,
która będzie zawierała spójną i adekwatną do modułówbadania koncepcję analizy desk research
proponującą użyteczną analizę problemową w obszarze umiędzynarodowienie polskich uczelni; do
4 pkt. zostanie przyznane ofercie, która będzie zawierała spójną i adekwatną do modułów badania
koncepcję analizy desk research proponującą użyteczną analizę problemową w obszarach:
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umiędzynarodowienie polskich uczelni oraz wzmacnianie kompetencji kadry akademickiej; do 6
pkt. zostanie przyznane ofercie, która będzie zawierała spójną i adekwatną do modułów badania
koncepcję analizy desk research proponującą użyteczną analizę problemową w obszarach:
umiędzynarodowienie polskich uczelni, wzmacnianie kompetencji kadry akademickiej oraz
przełożenie zapisów Konstytucji dla Nauki na potencjalny wzrost umiędzynarodowienia i
kompetencji kadry akademickiej; do 8 pkt. zostanie przyznane ofercie, która będzie zawierała
spójną i adekwatną do modułów badania koncepcję analizy desk research proponującą użyteczną
analizę problemową w obszarach: umiędzynarodowienie polskich uczelni, wzmacnianie
kompetencji kadry akademickiej oraz przełożenie zapisów Konstytucji dla Nauki na potencjalny
wzrost umiędzynarodowienia i kompetencji kadry akademickiej wraz ze wskazaniem źródeł danych,
w tym źródeł statystyk dot. aktywności międzynarodowej polskich uczelni; do 9 pkt. zostanie
przyznane ofercie, która będzie zawierała spójną i adekwatną do modułów badania koncepcję
analizy desk research proponującą użyteczną analizę problemową w obszarach:
umiędzynarodowienie polskich uczelni. wzmacnianie kompetencji kadry akademickiej oraz
przełożenie zapisów Konstytucji dla Nauki na potencjalny wzrost umiędzynarodowienia i
kompetencji kadry akademickiej wraz ze wskazaniem źródeł danych, w tym źródeł statystyk dot.
aktywności międzynarodowej polskich uczelni oraz przejrzystego i informatywnego sposobu
wizualizacji efektów analizy desk research; 10 pkt. zostanie przyznane ofercie, która w
największym stopniu odpowiada wymaganiom Zamawiającego w tym podkryterium


Koncepcja doboru prób badawczych (do 7 pkt.)
Opis kryterium: 0 pkt. uzyska oferta, która nie zawiera informacji w danym podkryterium lub
przedstawione informacje są powielonymi zapisami SIWZ; do 5 pkt. zostanie przynane ofercie
zawierającej adekwatny do minimum metodologicznego zawartego w OPZ opis doboru
respondentów do badania ilościowego zapewniający uzyskanie minimalnych wielkości prób do 6
pkt. zostanie przynane ofercie zawierającej adekwatny do minimum metodologicznego zawartego w
OPZ opis doboru respondentów do badania ilościowego zapewniający uzyskanie minimalnych
wielkości prób oraz użyteczny i realny scenariusz docierania do poszczególnych grup
respondentów; 7 pkt. zostanie przyznane ofercie, która w największym stopniu odpowiada
wymaganiom Zamawiającego w tym podkryterium



Koncepcja doboru case studies (do 6 pkt.)
Opis kryterium: 0 pkt. uzyska oferta, która nie zawiera informacji w danym podkryterium lub
przedstawione informacje są powielonymi zapisami SIWZ; do 2 pkt. zostanie przyznane ofercie,
która będzie zawierać użyteczną procedurę identyfikacji dobrych praktyk w zakresie skutecznego i
wielopoziomowego umiędzynarodowienia uczelni; do 4 pkt. zostanie przyznane ofercie, która
będzie zawierać użyteczną procedurę identyfikacji dobrych praktyk w zakresie skutecznego i
wielopoziomowego umiędzynarodowienia uczelni oraz efektywnego i strategicznego podnoszenia
kompetencji zarządczych i dydaktycznych kadry akademickiej; do 5 pkt. zostanie przyznane ofercie,
która będzie zawierać użyteczną procedurę identyfikacji dobrych praktyk w zakresie skutecznego i
wielopoziomowego umiędzynarodowienia uczelni oraz efektywnego i strategicznego podnoszenia
kompetencji zarządczych i dydaktycznych kadry akademickiejwraz z propozycją syntetycznej i
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informatywnej prezentacji wyników case studies; 6 pkt. zostanie przyznane ofercie, która w
największym stopniu odpowiada wymaganiom Zamawiającego w tym podkryterium


Koncepcja podejścia analitycznego do modeli z Modułu I i II (do 4 pkt.)
Opis kryterium: 0 pkt. uzyska oferta, która nie zawiera informacji w danym podkryterium lub
przedstawione informacje są powielonymi zapisami SIWZ; do 2 pkt. zostanie przyznane ofercie,
która będzie zawierała trafne i efektywne podejście analityczne do konstrukcji i prezentacji modelu
umiędzynarodowienia polskich uczelni; do 3 pkt. zostanie przyznane ofercie, która będzie zawierała
trafne i efektywne podejście analityczne do konstrukcji i prezentacji modelu umiędzynarodowienia
polskich uczelnioraz modelu podnoszenia kompetencji kadry akademickiej; 4 pkt. zostanie
przyznane ofercie, która w największym stopniu odpowiada wymaganiom Zamawiającego w tym
podkryterium

Organizacja badania (0-18 pkt.), w tym:


Harmonogram badania (do 7 pkt.)
Opis kryterium: 0 pkt. uzyska oferta, która nie zawiera harmonogramu lub przedstawione
informacje są powielonymi zapisami SIWZ; do 2 pkt. zostanie przyznane ofercie, która będzie
zawierała tygodniowy harmonogram badania; do 5 pkt. zostanie przyznane ofercie, która będzie
zawierała tygodniowy harmonogram badania, w którym poprawnie zaplanowano i przejrzyście
przedstawiono kolejne etapy badania; do 6 pkt. zostanie przyznane ofercie, która będzie zawierała
tygodniowy harmonogram badania, w którym poprawnie zaplanowano i przejrzyście
przedstawiono kolejne etapy badania oraz przypisano wraz z kompetencyjnym uzasadnieniem
członków zespołu badawczego do konkretnych zadań; 7 pkt. zostanie przyznane ofercie, która w
największym stopniu odpowiada wymaganiom Zamawiającego w tym podkryterium



Koncepcja współpracy z adresatami rekomendacji płynącymi z badania (do 7 pkt.)
Opis kryterium: 0 pkt. uzyska oferta, która nie zawiera informacji w danym podkryterium lub
przedstawione informacje są powielonymi zapisami SIWZ; do 4 pkt. zostanie przyznane ofercie, ,
która będzie zawierała etapy i opis prac Wykonawcy z adresatami rekomendacji nad ustaleniem
ich ostatecznego kształtu; do 6 pkt. zostanie przyznane ofercie, która będzie zawierała etapy i opis
prac Wykonawcy z adresatami rekomendacji nad ustaleniem ich ostatecznego kształtu wraz ze
strategią zwiększającą efektywność współpracy i zaangażowanie adresatów rekomendacji w
proces ustalania sposobu i terminu ich wdrożenia; 7 pkt. zostanie przyznane ofercie, która w
największym stopniu odpowiada wymaganiom Zamawiającego w tym podkryterium



Upowszechnianie wyników badania (0-4 pkt.)
Opis kryterium: 0 pkt. uzyska oferta, która nie zawiera informacji w danym podkryterium lub
przedstawione informacje są powielonymi zapisami SIWZ; do 2 pkt. zostanie przyznane ofercie,
która będzie zawierała opis użytecznego sposobu upowszechniania wyników badania; do 3 pkt.
zostanie przyznane ofercie, która będzie zawierała opis użytecznego i efektywnego sposobu
upowszechniania wyników badania; 4 pkt. zostanie przyznane ofercie, która w największym
stopniu odpowiada wymaganiom Zamawiającego w tym podkryterium
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W przypadku braku niezbędnego opisu w którymkolwiek z podkryteriów, przyznane zostanie 0 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
o udzielenie zamówienia;
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 uPzp, na przedłużenie terminu
związania ofertą;
17.2.9. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
17.2.10. jako niezgodną z SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca uchyli się od zawarcia umowy, co
spowoduje zmianę treści złożonej przez niego oferty.
17.3. Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawi taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych
ofert wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej
samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
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
wyrazu lub jego części, ewidentny błąd rzeczowy np.: 31 kwietnia 2013 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 ORAZ
INFORMACJE ZAWARTE W ART. 92 UST. 1 USTAWY PZP
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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:
19.3.1. 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,
19.3.2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
19.3.3. 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,
19.3.4. wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do
kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,
19.3.5. dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,
19.3.6. nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
19.3.7. 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 przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to
zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało
przesłane w inny sposób.
19.5. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca:
19.5.1. przekaże Zamawiającemu informacje dotyczące wskazania osób podpisujących umowę oraz
osoby upoważnione do kontaktów w sprawach realizacji umowy;
19.5.2. zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
19.6. 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.
19.7. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę odrębnym
pismem lub drogą mailową.
19.8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
19.9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.

Strona 22 z 91

20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI UMOWY
21.1. Istotne dla Stron postanowienia zostały zawarte w Istotnych postanowieniach Umowy. Istotne
postanowienia Umowy stanowią Załącznik Nr 7 do SIWZ.
21.2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków zawartych we wzorze umowy.
21.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
22.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak
dla trybu przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 144 000 euro.
22.2. 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.
22.

23. PODWYKONAWSTWO
23.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
23.2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda
wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Formularzu oferty) części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.
23.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
23.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
24. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
24.1. 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”,
Zamawiający informuje, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
ul. Nowogrodzka 47a 00-695, Warszawa
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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 16/19/PN na usługę elektronicznego monitoringu
mediów dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) według wskazanych haseł w trybie
przetargu nieograniczonego;
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 PPZ”;
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;
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.
25. INNE INFORMACJE
Nie przewiduje się:
25.1. zawarcia umowy ramowej;
25.2. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
25.3. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Wykaz Załączników do niniejszego SIWZ:
1.
Załącznik 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2.
Załącznik 2 – Formularz oferty
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3.
4.
5.
6.
7.

Załącznik 3 – Oświadczenia w zakresie braku podstaw wykluczenia
Załącznik 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP
Załącznik 5 – Wykaz usług
Załącznik 6 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia
Załącznik 7 – Istotne postanowienia umowy
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Załącznik nr 1 SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(SOPZ)
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest badanie pn. Ewaluacja interwencji wspierających umiędzynarodowienie,
zmiany organizacyjne i rozwój kompetencji kadr uczelni, realizowanych w ramach Działań 3.3
(Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego) oraz 3.4 (Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa
wyższego) III osi priorytetowej PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.
Głównym celem badania jest ocena skuteczności, użyteczności i potencjalnej trwałości interwencji
wspierających umiędzynarodowienie, zmiany organizacyjne i rozwój kompetencji kadr uczelni oraz
aktualizacja założeń ww. interwencji z uwzględnieniem regulacji Konstytucji dla Nauki 2. Zestawienie
pierwszych efektów interwencji Działania 3.3 i 3.4 oraz przeszkód w realizacji projektów z zapisami
Konstytucji dla Nauki oraz wynikami poprzednich ewaluacji III OP PO WER 3 ma na celu oszacowanie
potencjalnej trwałości interwencji i wskazanie rekomendacji dotyczących przyszłej perspektywy finansowej.
Obowiązek przeprowadzania badania ewaluacyjnego wynika z wytycznych Komisji Europejskiej
dotyczących monitorowania i ewaluacji EFS.
INFORMACJE O PROGRAMIE I DZIAŁANIACH PO WER OBJĘTYCH ZAKRESEM
EWALUACJI
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) został zatwierdzony przez Komisję Europejską 17
grudnia 2014 r. PO WER jest programem, który z jednej strony odpowiada na potrzeby reform w obszarach
zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia, z drugiej
zaś oferuje wsparcie bezpośrednie w obszarach, których wsparcie z poziomu krajowego jest uzasadnione
obiektywnymi przesłankami. PO WER jest programem krajowym finansowanym ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego (EFS) oraz współfinansowanym z krajowych środków publicznych i prywatnych.
Całkowita alokacja PO WER opiewa na kwotę 5 454 907 157 EUR4. Instytucją zarządzającą programem PO
WER jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, z kolei instytucją pośredniczącą dla III OP PO WER jest
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). NCBR organizuje konkursy oraz monitoruje realizację
finansowanych projektów konkursowych i pozakonkursowych.
Działania objęte zakresem ewaluacji ukierunkowane są na:
1. poprawę dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na
poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców (Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego
szkolnictwa wyższego)

2

Konstytucja dla Nauki
Analiza zapotrzebowania na kompetencje w gospodarce i na rynku pracy wraz z badaniem wartości docelowej wspólnego wskaźnika
długoterminowego PO WER w obszarze szkolnictwa wyższego
https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/Ewaluacja/POWER/RK_Analiza_kompetencji_final.pdf oraz Ocena jakości i efektów realizacji III osi priorytetowej
PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/Ewaluacja/POWER/Raport_koncowy_III_OP_PO_WER_EVALU.pdf
4
Na podstawie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Wersja 15 z dn. 3 lipca 2019 r.
3
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•

wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego
(Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego)

Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego
W ramach Działania 3.3 SZOOP PO WER zakłada:
1. Realizację programów kształcenia w językach obcych, skierowanych zarówno do studentów z Polski, jak
i do cudzoziemców;
2. Realizację międzynarodowych programów studiów oraz międzynarodowych szkół letnich
umożliwiających studiowanie w Polsce cudzoziemcom oraz studiowanie w międzynarodowym
środowisku przez osoby z Polski, uczestniczące w edukacji na poziomie wyższym;
3. Włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub
artystycznej, w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach;
4. Wspieranie zdolności instytucjonalnej i funkcjonowania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej;
5. Wspieranie zdolności instytucjonalnej uczelni w obszarze umiędzynarodowienia;
6. Wspieranie studentów i doktorantów w studiowaniu za granicą, studentów i doktorantów z zagranicy, w
tym pochodzących spoza Unii Europejskiej w studiowaniu w Polsce oraz międzynarodowej wymiany
kadry akademickiej;
7. Wspieranie studentów i doktorantów w studiowaniu za granicą z zastosowaniem pomocy zwrotnej;
8. Wsparcie procesów uzyskiwania zagranicznych akredytacji przez polskie uczelnie lub programy
kształcenia;
9. Wsparcie uczestnictwa wybitnie uzdolnionych studentów w międzynarodowych konkursach lub
zawodach.
NCBR przeprowadził w ramach Działania 3.3 jeden konkurs (POWR.03.03.00-IP.08-00-MPK/16),
zakończony podpisaniem 66 umów o łącznej wartości 92 mln PLN, z czego 12 umów zostało rozwiązanych 5.
Aktualnie na uczelniach publicznych i niepublicznych realizowane są 54 projekty. Średnia wartość projektu
realizowanego w ramach MPK wynosi 1 439 137, 62 PLN.
Poza projektami konkursowymi w ramach Działania 3.3 dofinansowano dziesięć projektów
pozakonkursowych. Pięć z nich realizuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Akredytacje
zagraniczne oraz cztery edycje projektu Najlepsi z najlepszych! - na łączną sumę 66 mln PLN. Z kolei
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej realizuje pięć projektów pozakonkursowych na łączną kwotę
ponad 161 mln PLN. Są to projekty:
10. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
11. Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej
12. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy Welcome to Poland
13. Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych
programów studiów
14. Poland My First Choice

5

Stan na początek lipca 2019 r.
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W trzecim i czwartym kwartale 2019 r. ma zakończyć się 21 projektów realizowanych w ramach konkursu
Międzynarodowe Programy Kształcenia, tyle samo projektów w 2020 r., 11 w 2021 r. i jeden projekt w 2022
r. Z projektów pozakonkursowych zakończone zostały dwie pierwsze edycje projektu Najlepsi z najlepszych!
realizowanego przez MNiSW, trzecia edycja programu (Najlepsi z najlepszych! 3.0) została wydłużona do
2019 r. , a ostatnia (Najlepsi z najlepszych! 4.0) zostanie zakończona w 2020 r. Pięć projektów
pozakonkursowych realizowanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej zakończy się kolejno w
2020, 2021, 2022 i dwa projekty w 2023 roku.
Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego
W ramach Działania 3.4 SZOOP PO WER zakłada:
a. Wdrażanie na uczelniach zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia:
2. informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami: stworzenie centralnego systemu repozytoriów prac
dyplomowych, obsługa tzw. programów antyplagiatowych, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych,
3. narzędzi udostępniania informacji i danych o szkolnictwie wyższym tj. wsparcie rozszerzenia zakresu
informacji przekazywanych przez uczelnie do systemu informacji o szkolnictwie wyższym, wdrażanie
systemów wspierania zarządzania finansami oraz informatyczne wspieranie innowacyjnego procesu
dydaktycznego.
1. Wspieranie procesów konsolidacji uczelni
2. Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności
dydaktycznych, umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i
ich wykorzystania w procesie kształcenia, prowadzenia dydaktyki w języku obcym, zarządzania
informacją
3. Działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych w uczelniach,
takie jak zarządzanie zespołem, zarządzaniem finansami, wsparcie uczelnianych struktur związanych z
absorpcją środków finansowych np. z Horyzontu 2020.
NCBR w ramach Działania 3.4 przeprowadził dwa konkursy na projekty podnoszące kompetencje kadry
dydaktycznej uczelni (PKD) - POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/16 i POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/17,
zakończone podpisaniem 67 umów na łączną kwotę prawie 28 mln PLN (50 umów podpisano w pierwszym
konkursie, a 17 w drugim), z czego cztery umowy zostały rozwiązane [^d]. Średnia wartość projektu wynosi
439 308, 86 PLN. Oprócz projektów konkursowych dofinansowanie uzyskały trzy projekty pozakonkursowe o
łącznej wartości 65 mln PLN. Beneficjentem dwóch z nich - Wspieranie procesów konsolidacji uczelni oraz
Liderzy w zarządzaniu uczelnią jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z kolei beneficjentem
projektu Przygotowanie Jednolitego Systemu Antyplagiatowego i jego wdrożenie oraz obsługa jest Ośrodek
Przetwarzania Informacji PIB.
Z wszystkich projektów dwóch edycji PKD realizację zakończyło 37 projektów, 18 projektów ma zgodnie z
harmonogramem zakończyć się w trzecim i czwartym kwartale 2019 r., a 8 projektów w 2020 r. Realizacja
projektu pozakonkursowego System antyplagiatowy została zakończona 30 czerwca 2019 r. Projekt
pozakonkursowy Liderzy w zarządzaniu uczelnią został wydłużony do stycznia 2020 r., z kolei projekt
pozakonkursowy wspierający konsolidację uczelni zakończy się w 2021 r.
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Tab. 1 Umowy zawarte w ramach projektów konkursowych objętych zakresem ewaluacji
Konkurs

Liczba
wniosków

Poz.
ocenione

Liczba
umów

Rezygnacje

Rozw.
umowy

Alokacja
(PLN)

Wartość umów
(PLN)

ANTP/16

116

-

-

-

-

-

-

MPK/16

180

69

54

3

12

145 000 000

77 713 431,39

PKD/16

167

51

47

1

3

132 000 000

23 278 722,4

PKD/17

26

17

16

-

1

50 000 000

4 397 735,65

Tab. 2 Umowy zawarte w ramach projektów pozakonkursowych objętych zakresem ewaluacji
Działanie

Projekt

Beneficjent

Liczba umów
z uczelniami

Liczba
uczestników6

Wartość
dofinansowania

Średnia
wartość
umowy
(PLN)

3.3

Najlepsi z Najlepszych!

MNiSW

43

449

8 466 650,00

228 092,21

3.3

Najlepsi z Najlepszych! 2.0

MNiSW

63

642

10 999 999,28

155 709,87

3.3

Najlepsi z Najlepszych! 3.0

MNiSW

97

19

12 999 999,20

3.3

Najlepsi z Najlepszych! 4.0

MNiSW

0

0

12 999 999,26

3.3

Akredytacje zagraniczne

MNiSW

126

ND

20 922 518,79

3.3

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

NAWA

-

ND

4 499 988,50

3.3

Międzynarodowa wymiana stypendialna
doktorantów i kadry akademickiej

NAWA

30

529

66 646 516,20

3.3

Podniesienie kompetencji kadry akademickiej
i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z
zagranicy - Welcome to Poland

NAWA

44

389

33 333 333,00

3.3

Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich
uczelni poprzez tworzenie i realizację
międzynarodowych programów studiów

NAWA

7

0

51 388 888,99

3.3

Poland My First Choice

NAWA

0

0

5 965 668,50

3.4

Wspieranie procesów konsolidacji uczelni

MNiSW

2

ND

39 008 677,87

3.4

Liderzy w zarządzaniu uczelnią

MNiSW

ND

2145

27 173 960,00

3.4

Jednolity System Antyplagiatowy

OPI PIB

ND

ND

11 000 000,00

109 295,89

Tab. 3 Beneficjenci realizowanych projektów konkursowych w podziale na uczelnie publiczne i
niepubliczne 7
Konkurs

Uczelnie publiczne

w tym unikaty

Uczelnie niepubliczne

W tym unikaty

MPK/16

24

13

30

20

PKD/16/17

54

43

9

9

PRÓBA

78

44

39

28

Więcej informacji dotyczących Programu PO WER dostępnych jest na stronie power.gov.pl. Z kolei
szczegółowe informacje o konkursach realizowanych w ramach III OP POWER można znaleźć na stronie
ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power.

6
7

Dane z systemu SL2014 na dzień 12.07.2019 r.
Zestawienie uwzględnia wyłącznie aktualne projekty (wyłączone umowy rozwiązane)
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CELE BADANIA
CEL GŁÓWNY
Celem ewaluacji jest ocena skuteczności, użyteczności i potencjalnej trwałości interwencji wspierających
umiędzynarodowienie, zmiany organizacyjne i rozwój kompetencji kadr uczelni oraz aktualizacja założeń ww.
interwencji z uwzględnieniem regulacji Konstytucji dla Nauki.
CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Ocena pierwszych efektów projektów i ich skuteczności w odniesieniu do celów i założeń Działań 3.3 i
3.4
2. Ocena użyteczności wsparcia z punktu widzenia uczestników interwencji - studentów, kadry
dydaktycznej, pracowników i władz uczelni oraz aktualnych trendów społeczno-gospodarczych i polityk
rozwojowych (ze szczególnym uwzględnieniem Konstytucji dla Nauki)
3. Oszacowanie trwałości instytucjonalnej projektów realizowanych w ramach Działania 3.3 i 3.4 wraz z
identyfikacją czynników wzmacniających i hamujących wystąpienie efektu trwałości
Badanie ewaluacyjne składa się z trzech modułów. Pierwszy moduł będzie skoncentrowany na ocenie
skuteczności, użyteczności i potencjalnej trwałości projektów (konkursowych i pozakonkursowych) Działania
3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, drugi projektów (konkursowych i
pozakonkursowych) Działania 4.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Dwa pierwsze moduły
będą realizowane równolegle. Z kolei trzeci moduł skupi się na aktualizacji zapotrzebowania szkół wyższych
w obszarze wzmacniania kompetencji kadr uczelni i studentów (również ich umiędzynarodowiania) w
kontekście trendów społeczno-gospodarczych i regulacji Konstytucji dla Nauki. W efekcie trzeci moduł ma
dostarczyć odbiorcom ewaluacji listę ułatwień i utrudnień jakie niosą ze sobą zapisy Konstytucji dla Nauki dla
realizacji interwencji wzmacniających kompetencje kadr uczelni i studentów wraz z propozycjami rozwiązania
trudności oraz rekomendacjami dla przyszłej perspektywy.
KRYTERIA
Trafność - rozumiana jako aktualność wsparcia z perspektywy uczelni, polityki rozwojowej (Konstytucja dla
Nauki) i trendów rynkowych
Skuteczność - rozumiana w kategoriach stopnia, w jakim otrzymane wsparcie przyczynia się do osiągnięcia
celów Działań 3.3 i 3.4 III OP PO WER
Użyteczność - rozumiana jako zgodność efektów interwencji z potrzebami jej odbiorców - studentów, kadry
dydaktycznej, władz i pracowników uczelni
Trwałość - rozumiana jako trwałość instytucjonalna projektów i ich efektów (możliwość utrzymania
projektów i ich wpływu na procesy rozwoju uczelni w dłuższej perspektywie)
ZAKRES BADANIA
Zakres przedmiotowy
Przedmiotem ewaluacji są projekty konkursowe i pozakonkursowe realizowane w ramach Działania 3.3 i 3.4
III OP PO WER. Grupa projektów konkursowych obejmuje trzy konkursy: Międzynarodowe Programy
Kształcenia (Działanie 3.3) oraz dwie edycje konkursu Podnoszenie Kompetencji Dydaktycznych (Działanie
3.4). Z kolei grupa projektów pozakonkursowych objętych zakresem ewaluacji liczy 13 projektów (Działanie
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3.3 - 10 projektów 8, Działanie 3.4 - 3 projekty), z czego siedem projektów realizowanych przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pięć przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej oraz jeden przez
Ośrodek Przetwarzania Informacji PIB.
Zakres podmiotowy
Ewaluacja obejmie:
1. przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację Działań 3.3 i 3.4 (Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
oraz Ośrodka Przetwarzania Informacji PIB)
2. władze i pracowników uczelni odpowiedzialnych za wprowadzanie zmian organizacyjnych na uczelniach
i ich umiędzynarodowienie
3. przedstawicieli zespołów projektowych realizujących projekty na uczelni
4. beneficjentów ostatecznych - kadrę dydaktyczną, kadrę akademicką, doktorantów i studentów
uczestniczących w projektach konkursowych i pozakonkursowych.
Zakres terytorialny
Badanie będzie realizowane na terenie całego kraju z uwzględnieniem uczelni publicznych i niepublicznych,
które realizowały i/lub realizują projekty w ramach Działań 3.3 i 3.4 III OP PO WER.
ODBIORCY BADANIA
Odbiorcami badania będą instytucje bezpośrednio zaangażowane we wdrażanie i realizację projektów
konkursowych i pozakonkursowych Działania 3.3 i 3.4 III OP PO WER - Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz
Ośrodek Przetwarzania Informacji PIB. Biorąc pod uwagę tematykę ewaluacji (umiędzynarodowienie, zmiany
organizacyjne na uczelni, kompetencje kadry dydaktycznej) oraz trzeci moduł badania skoncentrowany na
oddziaływaniu regulacji Konstytucji dla Nauki na realizację interwencji głównym odbiorcą badania jest
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kolejno Komisja
Europejska (za pośrednictwem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju) bezpośrednio zainteresowana stanem
umiędzynarodowienia polskich uczelni. Wyniki badania zostaną także zaadresowane do przedstawicieli i
pracowników uczelni (od kadr zarządzających, przez kadry dydaktyczne, aż po pracowników
odpowiedzialnych za realizację projektów).
MODUŁY BADANIA
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, zgodnie z celami i
zakresem badania. Wykonawca 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.

Z projektów pozakonkursowych w ramach Działania 3.3 został wyłączony projekt Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (ukierunkowany na
wsparcie zdolności instytucjonalnej i funkcjonowania NAWy)
8
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MODUŁ I Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego
PYTANIA
1. Jak przedstawia się stan umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego analizowany z
perspektywy ostatnich dwóch dekad?
2. Jaki jest najczęstszy model i kierunek umiędzynarodowiania na polskich uczelniach? Jakie działania
(międzynarodowe programy studiów, umiędzynarodowianie uczelni (akredytacje), wymiana
międzynarodowa, obecność zagranicznych studentów/pracowników naukowych) dominują na
uczelniach?
3. Jak w ten model wpisują się realizowane w ramach Działania 3.3 projekty konkursowe i
pozakonkursowe? Czy są komplementarne w stosunku do działań podejmowanych na uczelni? Czy
model różni się w zależności od typu beneficjenta (uczelnia publiczna vs. niepubliczna)?
4. Jaką funkcję pełnią Międzynarodowe Programy Kształcenia w ofertach edukacyjnych uczelni? Czy i w
jakim stopniu uczelnie realizują anglojęzyczne programy i kursy? Czy i z jakich powodów polskie
uczelnie są atrakcyjne dla zagranicznych studentów?
5. Jakie główne braki i najczęstsze problemy aktualnie dostrzegają uczelnie jeśli chodzi o ich
umiędzynarodowienie? Czy uczelnie są gotowe na umiędzynarodowienie?
6. W jakim stopniu realizacja projektów konkursowych i pozakonkursowych prowadzi do osiągnięcia
celów Działania 3.3 III OP PO WER? Które spośród wskazanych w SZOOP działań sprzyjających
umiędzynarodowieniu są wspierane w największym i najmniejszym zakresie?
7. Jakie są pierwsze efekty realizowanych projektów konkursowych i pozakonkursowych? Jakie
niezamierzone (pozytywne i negatywne) efekty - również dla beneficjentów ostatecznych - wystąpiły
wskutek ich realizacji?
8. Czy i w jakim stopniu interwencja odpowiedziała na zapotrzebowanie jej odbiorców? Czy założenia i
forma interwencji wymaga aktualizacji w kontekście użyteczności i trwałości jej efektów?
9. Jakie korzyści i utrudnienia dla poszczególnych grup odbiorców projektu niosła ze sobą realizacja
projektów w ramach Działania 3.3?
10. Czy i w jakim stopniu realizowane projekty były impulsem do zmiany sposobu kształcenia na
uczelniach? Czy w trakcie/po realizacji projektu zostały podjęte dodatkowe działania zwiększające
trwałość instytucjonalnych efektów programu? Jeśli tak, to jakie? Jeśli nie, co stanowiło barierę?
11. Jakie modyfikacje należy wprowadzić w kolejnych konkursach i w przyszłej perspektywie finansowania,
aby program skutecznie i trwale wspierał uczelnie w ich umiędzynarodowieniu?
12. Jakie działania w celu zwiększenie umiędzynarodowienia są podejmowane w innych krajach? Z jakich
światowych wzorców i dobrych praktyk realnie mogą czerpać polskie uczelnie?
MODUŁ II Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego
PYTANIA
1. Jak oceniany jest poziom kompetencji dydaktycznych, zarządczych i merytorycznych szkolnictwa
wyższego w Polsce? Jaka jest analiza SWOT w tym zakresie?

Strona 32 z 91

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

Jaki jest najczęstszy model podnoszenia kompetencji dydaktycznych, zarządczych i merytorycznych
pracowników publicznych i niepublicznych uczelni? Czy wzmacnianie kompetencji kadry jest
traktowane priorytetowo?
W jaki sposób diagnozowane jest zapotrzebowanie kadry na rozwijanie konkretnych kompetencji na
uczelniach?
Jakie kompetencje i w jakiej formie są wzmacniane najczęściej?
Czy w ramach uczelni z tych samych/różnych ośrodków akademickich istnieje wymiana dobrych praktyk
z zakresu diagnozowania potrzeb i wzmacniania kompetencji kadry?
Jakie główne braki i najczęstsze problemy dostrzegają pracownicy uczelni jeśli chodzi o podnoszenie
kompetencji na uczelni?
Jak w powyższy model (z pyt. 2) wpisują się realizowane w ramach Działania 3.4 projekty konkursowe i
pozakonkursowe? Czy są komplementarne w stosunku do działań podejmowanych na uczelni? Czy
model różni się w zależności od typu beneficjenta (uczelnia publiczna vs. niepubliczna)?
Czy w przypadku interwencji wzmacniających kompetencje dydaktyczne i zarządcze występuje efekt
deadweight?
Przed jakimi największymi wyzwaniami edukacyjnymi/dydaktycznymi staje kadra uczelni publicznych i
niepublicznych? W jakim stopniu założenia interwencji PO WER odpowiadają na te wyzwania?
Jaką funkcję pełnią konkursy Podnoszenie kompetencji dydaktycznych w ofercie szkoleniowej
pracowników uczelni publicznych i niepublicznych? Jakie kompetencje dydaktyczne rozwijane są w
ramach PKD najczęściej? Jakie jest zainteresowane kadry proponowanymi formami wsparcia? W jaki
sposób zachęca się kadrę akademicką do udziału w projekcie?
W jakim stopniu realizacja projektów konkursowych i pozakonkursowych prowadzi do osiągnięcia
celów Działania 3.4 III OP PO WER? Które spośród wskazanych w SZOOP działań sprzyjających
zmianom organizacyjnym uczelni są wspierane w największym i najmniejszym zakresie?
Jakie są pierwsze efekty realizowanych projektów konkursowych i pozakonkursowych Działania 3.4?
Jakie niezamierzone (pozytywne i negatywne) efekty wystąpiły w ramach realizowanych projektów?
Czy i w jakim stopniu interwencja odpowiedziała na zapotrzebowanie jej odbiorców (kadry
dydaktycznej, kadry zarządzającej)? Czy założenia i forma interwencji wymaga aktualizacji w
kontekście użyteczności jej efektów? Które z kompetencji powinny być wzmacniane w większym
stopniu? Z których powinno się zrezygnować?
Czy i w jaki sposób uczelnie poradziły sobie z wdrożeniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego?
Jakiego typu problemy napotkały?
Czy i w jakim stopniu realizowane projekty były impulsem do zmiany sposobu kształcenia na
uczelniach? Czy w trakcie/po realizacji projektu zostały podjęte dodatkowe działania zwiększające
trwałość instytucjonalnych efektów programu? Jeśli tak, to jakie? Jeśli nie, co stanowiło barierę?
Jakie korzyści i utrudnienia dla wszystkich odbiorców interwencji niosła ze sobą realizacja projektów
konkursowych i pozakonkursowych Działania 3.4? Jakie modyfikacje należy wprowadzić w kolejnej
perspektywie, aby program skutecznie i trwale wzmacniał kompetencje kadry dydaktycznej i zarządczej?
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MODUŁ III Regulacje Konstytucji dla Nauki a działania III OP PO WER
PYTANIA
1. W jaki sposób regulacje Konstytucji dla Nauki mogą ułatwić lub utrudnić wzmacnianie kompetencji
studentów oraz dydaktycznych, zarządczych i merytorycznych kompetencji kadry akademickiej,
realizowanych w ramach interwencji III OP PO WER?
2. W jakim stopniu regulacje Konstytucji dla Nauki odpowiadają na rekomendacje z dotychczasowych
badań ewaluacyjnych III OP PO WER?
3. W jaki sposób i w jakich obszarach mogą zostać zaangażowane środki UE w celu wsparcia
implementacji zapisów Konstytucji dla Nauki? Jakie modyfikacje należy wprowadzić w konkursach
kolejnej perspektywy, aby program wspierał implementację Konstytucji dla Nauki?
4. Czy istnieje konieczność wprowadzenia zmian w Konstytucji dla Nauki? Jeśli tak, to jakich?
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 tych propozycji. Wykonawca może zaproponować dodatkowe (inne niż wskazane przez
Zamawiającego) metody i techniki badawcze adekwatne z punktu widzenia celów badania. Oczekuje się, że
Wykonawca podda analizie zarówno dane pochodzące z istniejących dokumentów/baz, jak i dane uzyskane w
trakcie przeprowadzania badania ewaluacyjnego. Ze względu na złożoność badania konieczne jest połączenie
w analizie różnorodnych rodzajów danych i metod badawczych (zastosowanie triangulacji metodologicznej).
Oczekuje się, że Wykonawca wykorzysta co najmniej następujące techniki badawcze:
Narzędzia i metody (minimum metodologiczne)
Narzędzia i metody będą stosowane w odniesieniu do trzech populacji:
1. Populacji projektów konkursowych
2. Populacji unikatowych uczelni, które realizują projekty konkursowe i/lub pozakonkursowe Działania 3.3
i/lub 3.4 PO WER
3. Populacji beneficjentów ostatecznych, czyli uczestników projektów konkursowych i pozakonkursowych
w podziale na konkretne grupy odbiorców (studenci, doktoranci, kadra akademicka, kadra dydaktyczna,
kadra zarządcza)
MODUŁ I II
Analiza danych zastanych
1. Dokumenty programowe PO WER
2. Dokumenty konkursowe Działania 3.3 i 3.4 III OP PO WER (regulaminy konkursów i procedury
obowiązujące w NCBR, listy rankingowe, dokumentacja projektów - wnioski o dofinansowanie, wnioski
o płatność (w tym końcowe), baza beneficjentów (w tym beneficjentów ostatecznych - uczestników)
SL2014)
3. Dokumentacja projektów pozakonkursowych Działania 3.3 i 3.4
4. Konstytucja dla Nauki oraz związane z nią wybrane rozporządzenia
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Badania i raporty ewaluacyjne o tematyce uwzględnionej w Działaniach 3.3 i 3.4 dostępne w Bazie
badań ewaluacyjnych, w tym raporty z badań międzynarodowych
6. Oferty edukacyjne/programy uczelni oraz statuty i rozporządzenia uczelni realizujących projekty
konkursowe w ramach Działania 3.3 i 3.4, powstałe w efekcie wprowadzenia Konstytucji dla Nauki
Efektem analizy danych zastanych powinny być:
1. Ocena ofert edukacyjnych uczelni publicznych i niepublicznych realizujących projekty konkursowe w
ramach Działania 3.3 i 3.4
2. Wstępne modele - umiędzynarodowienia oraz podnoszenia kompetencji dydaktycznych, zarządczych i
merytorycznych kadry - przygotowane w oparciu o zestawienie ofert edukacyjnych ww. uczelni z
realizowanymi interwencjami tematycznymi
3. Lista strategicznych obszarów wspólnych dla Działań 3.3 i 3.4 oraz Konstytucji dla Nauki
4. Lista zmian (w stosunku do wcześniej obowiązującej Ustawy o szkolnictwie wyższym) wprowadzonych
w Konstytucji dla Nauki, które potencjalnie mogą mieć pozytywny lub negatywny wpływ na realizację
Działań 3.3 i 3.4 w przyszłych konkursach i przyszłej perspektywie
5. Przegląd międzynarodowych dobrych praktyk z zakresu umiędzynarodowienia uczelni oraz wspierania
rozwoju kompetencji dydaktycznych i zarządczych kadry jednostek naukowych
Indywidualne wywiady pogłębione lub diady z:
1. Przedstawicielami NCBR oraz beneficjentami projektów pozakonkursowych Działania 3.3 i 3.4
(MNiSW, NAWA, OPI) - co najmniej dwóch przedstawicieli z każdej instytucji, którzy zarządzają
projektami objętymi zakresem badania
2. Przedstawicielami jednostek uczelnianych zajmujących się tematem umiędzynarodowienia i/lub 9
przedstawicielami władz/kadry zarządzającej odpowiedzialnej za zmiany organizacyjne na uczelni 10
Zamawiający dostarczy listę uczelni, a zadaniem Wykonawcy będzie nawiązanie kontaktu z przedstawicielami
ww. jednostek i realizacja wywiadów. Wywiady zostaną zrealizowane na tych samych uczelniach w oparciu o
POPULACJĘ nr 1. Wykonawca zrealizuje minimum 50 wywiadów w uczelniach publicznych, 50 wywiadów
w uczelniach niepublicznych oraz co najmniej trzy wywiady w jednostkach naukowych PAN.
5.

POPULACJA nr 1 obejmuje 246 unikatowych uczelni/jednostek naukowych, w tym 125 uczelni
publicznych, 116 uczelni niepublicznych, 5 jednostek naukowych PAN11, które realizują projekty
konkursowe i/lub projekty pozakonkursowe w ramach Działania 3.3 i 3.4
Przedstawicielami dwóch uczelni - beneficjentami projektu pozakonkursowego w ramach Działania 3.4
Wspieranie procesów konsolidacji uczelni 12
Badanie kwestionariuszowe CAWI/CATI 13 z:

Opcja lub możliwa jest tylko i wyłącznie w przypadku uczelni, w których nie funkcjonuje odrębna jednostka lub stanowisko oddelegowane do tematu
umiędzynarodowienia uczelni. W takich przypadkach temat umiędzynarodowienia zostanie poruszony w trakcie wywiadu z przedstawicielami
władz/kadry zarządczej konkretnej uczelni. W każdym innym przypadku na danej uczelni zostaną przeprowadzone dwa odrębne wywiady.
10
Zamawiający dopuszcza możliwość zdalnej realizacji wywiadów (telefonicznie lub za pomocą komunikatorów internetowych)
11
Instytut Fizyki Jądowej PAN, Instytut Farmakologii PAN, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Instytut Slawistyki Polskiej PAN,
Instytut Geofizyki Polskiej PAN
12
Uniwersytet Zielonogórski i Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
13
Zamawiający dysponuje danymi kontaktowymi (mail, telefon) uczestników projektów pozakonkursowych i konkursowych.
9
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Przedstawicielami zespołów projektowych realizującymi konkursy w ramach Działania 3.3 i 3.4. Wymagany
minimalny response rate dla każdego z konkursów - 70% (z zachowaniem 70% osobno dla MPK/16 oraz obu
edycji PKD). Ankieta zostanie przeprowadzona w oparciu o POPULACJĘ nr 2.
POPULACJA nr 2 obejmuje 117 projektów konkursowych realizowanych w ramach trzech zrealizowanych
do tej pory przez Narodowe Centrum Badań i Rzwoju konkursów Działania 3.3 i 3.4 (konkurs MDK/16 - 54
projekty oraz dwie edycje PKD - PKD/16 i PKD/17 - 63 projekty).
Z beneficjentami ostatecznymi 14 w oparciu o POPULACJĘ nr 3, czyli uczestnikami projektów
konkursowych i pozakonkursowych Działania 3.3 i 3.4, których liczebności zostały wskazane w Tabeli nr 2.
Ze względu na zróźnicowaną populację odbiorców projektów (studenci, doktoranci, kadra akademicka) oraz
specyfikę projektów (konkursowe vs. pozakonkursowe, krótkotrwałe vs. długotrwałe wsparcie, wsparcie
ukier. na umiędzynarodowienie vs. wsparcie ukier. na podnoszenie kompetencji kadry akademickiej)
populacja beneficjentów ostatecznych została podzielona na sześć grup respondentów, z którymi
zostanie zrealizowanych sześć ankiet. Tabela nr 4 prezentuje podział i liczebności grup respondentów z
uwzględnieniem wymaganej przez Zamawiającego minimalnej wielkośći próby zrealizowanej przez
Wykonawcę w każdej ze wskazanych grup. W przypadku ankiet realizowanych z beneficjentami projektów
Działania 3.3 Wykonawca musi wziąć pod uwagę potencjalną konieczność przygotowania ankiet także w
wersji anglojęzycznej.
Tab. 4 Liczebności populacji beneficjentów ostatecznych i wymagane minimalne wielkości prób w badaniach
kwestionariuszowych
Lp.

Działanie

Typ projektu

Typ konkursu

N (populacja)

n (minimalna wielkość próby)

1

3.3

studenci

konkursowe

1814

323

2

3.3

studenci

pozakonkursowe

1110

323

3

3.3

doktoranci

pozakonkursowe

409

199

4

3.3

kadra akademicka

pozakonkursowe

509

219

5

3.4

kadra dydaktyczna

konkursowe

5215

304

6

3.4

kadra zarządcza

pozakonkursowa

2145

304

Sumarycznie minimalna próba respondentów badania ilościowego (badanie kwestionariuszowe CAWI lub
CATI) z beneficjentami ostatecznymi wynosi 1672 osoby.
MODUŁ III
Studia przypadków co najmniej sześć studiów przypadków (trzy uczelnie publiczne i tyle samo
niepublicznych) jednostek stanowiących dobre praktyki z zakresu skutecznego, wielopoziomowego i
długoterminowego umiędzynarodowienia uczelni oraz sześć studiów przypadków (trzy z uczelni publicznych i
tyle samo niepublicznych) jednostek stanowiących dobre praktyki z zakresu strategicznego, wieloletniego i
efektywnego podnoszenia kompetencji dydaktycznych i zarządczych uczelni, które uwzględnia nowe
regulacje (Konstytucja dla Nauki)
Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) (pełniące rolę panelu ekspertów) - minimum cztery spotkania z

14

Zamawiający dysponuje danymi kontaktowymi (mail, telefon) uczestników projektów pozakonkursowych i konkursowych.
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każdą z grup uczestników (studenci, doktoranci, kadra dydaktyczna, kadra zarządcza). W każdym spotkaniu
będzie uczestniczyć min. czterech przedstawicieli uczelni publicznych, czterech przedstawicieli uczelni
niepublicznych i jeden przedstawiciel jednostki naukowej PAN 15
WYMAGANIA DOTYCZĄCE RAPORTOWANIA I PREZENTACJI WYNIKÓW
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca opracuje:
a. Raport metodologiczny zawierający: opis koncepcji badania, metodologii i narzędzi badawczych.
Koncepcja badania opisana w raporcie metodologicznym zostanie przedstawiona w formie prezentacji
multimedialnej (PowerPoint lub Prezi) na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego.
Raport musi zawierać takie elementy jak:
•
koncepcję badania zawierającą m.in. opis sposobu realizacji badania, cel badania, przedmiot i zakres
badania, zestawienie celów szczegółowych/pytań ewaluacyjnych z planowanymi narzędziami i
metodami badawczymi
•
szczegółowy opis metodologii badania wraz z prezentacją procedur doboru prób badawczych oraz
wskazaniem sposobu zagwarantowania rzetelności oraz trafności wewnętrznej i zewnętrznej
zastosowanych narzędzi
•
podsumowanie analizy danych zastanych
•
listę publikacji i materiałów, które zostały już wykorzystane i zostaną wykorzystane w dalszej części
badania
•
szczegółowy harmonogram realizacji badań (z podziałem na konkretne narzędzia) i analiz (zawierający
konkretne daty w przedziale tygodniowym) wraz z uzasadnieniem kolejności realizacji poszczególnych
badań jakościowych i ilościowych
•
dokładny opis organizacji pracy badawczej wraz z podziałem odpowiedzialności poszczególnych
członków zespołu badawczego za poszczególne elementy badania z jednoczesnym ujęciem w
harmonogramie badania
•
scenariusze narzędzi wykorzystywanych w Module I i II - wywiadów indywidualnych oraz
kwestionariuszy CAWI/CATI, adresowanych osobno do każdej grupy respondentów, a także schemat
dotarcia do respondentów wraz z opisem istotnych ryzyk związanych z realizacją badania oraz działań
zapobiegawczych
•
procedurę realizacji studiów przypadku wraz z doborem próby.
Raport metodologiczny zostanie opracowany w języku polskim i powinien zawierać maksymalnie 40 stron w
formacie A4 (bez załączników – scenariusze narzędzi). Projekt oraz ostateczna wersja raportu
metodologicznego zostaną przekazane Zamawiającemu w formacie Word (docx) mailem na adres wskazany
przez Zamawiającego.
b. Raport cząstkowy z modułu I i II w formie prezentacji multimedialnej zawierający:
•
wyniki badania uzyskane po realizacji Modułu I i II
•
scenariusze wywiadów grupowych
c. Raport końcowy
Struktura raportu końcowego powinna:
15

Warunek uczestnictwa przedstawiciela jednostki PAN nie ma zastosowania w przypadku FGI ze studentami
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być logiczna i zorganizowana tematycznie (według celów szczegółowych badania, pytań
ewaluacyjnych, a nie np. narzędzi, metod),
 „opowiadać historię” (wystarczy przeczytać spis treści by zapoznać się z głównymi wnioskami –
pomagają w tym krótkie tytuły z „zaszytymi wynikami” - „Duże zainteresowanie, mało aplikacji” to
pod tym względem lepszy tytuł niż „Zainteresowanie konkursami”),
 mieć maksymalnie 3 poziomy w spisie treści,
 eksponować najważniejsze elementy tj.: streszczenie wykonawcze oraz wnioski
i rekomendacje.
Zamawiający oczekuje następującej struktury raportu końcowego:
Element
Uwagi
Objętość
Spis treści
Spis skrótów
Streszczenie
Najważniejszy, najczęściej czytany element raportu.
~ 4 (max
wykonawcze
10%
(executive summary)
objętości
raportu)
Struktura streszczenia wykonawczego:
Wstęp (cel badania)
Metodologia badania
Główny wniosek z badania
Omówienie głównych wniosków wg. struktury
Cel - Wynik - Wniosek
Cel - Wynik - Wniosek
Cel - Wynik - Wniosek
Rekomendacje

Wstęp – opis badań

Wnioski i
rekomendacje

Streszczenie wykonawcze:
 powinno być napisane prostym językiem (bardziej
przystępnym niż reszta raportu)
 powinno zawierać odwołania do stron raportu
(część „omówienie wyników”).
 powinno zawierać dane liczbowe, statystyczne.
 powinno zawierać „gotowe zdania”, do
wykorzystania w prezentacjach, mailach etc.
 może zawierać wypunktowania, listy
 nie powinno zawierać przypisów
Powinien zawierać:
 Zwięzły opis badanego programu/ problemu
 Kontekst: zakres tematyczny, czasowy, odniesienie
do istniejących badań danego instrumentu /
obszaru, wartość dodana bieżącego badania.
 Cele badania
 Koncepcję badania (krótki opis podejścia
badawczego i metodologii z uzasadnieniem)
Przedstawione w formie „mapy drogowej” wnioski i
rekomendacje, zorganizowane według celów
szczegółowych badania, z odwołaniem do tabeli
rekomendacji (zamieszczonej jako załącznik).
Struktura „mapy drogowej”: CEL SZCZEGÓŁOWY1WYNIK1-WNIOSEK1-REKOMENDACJA1
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1 akapit
~ 1 zdanie
1 akapit
1 akapit
1 akapit
1 akapit
1 akapit

~2

~4

Omówienie wyników

Wyniki omówione według kolejności celów szczegółowych
i ewentualnie pytań badawczych z ich zakresu. Po każdym
nagłówku odpowiadającym celowi omówione są w
punktach główne wyniki
(„key findings”)

Zależnie
od celów
badania

Cel 1: główne wyniki, rozwinięcie, omówienie
Cel 2: główne wyniki, rozwinięcie, omówienie
Cel 3: główne wyniki, rozwinięcie, omówienie

Załączniki:

W obrębie omówienia wyników mogą być zamieszczone
tabele i wykresy przedstawiające dane, infografiki, krótkie
opisy przypadków (case studies), dobre praktyki
1. Tabela rekomendacji
2. Metodologia
3. Spis tabel, wykresów, rysunków etc.
4. Bibliografia
5. Studia przypadku (fakultatywne)
6. Opisy dobrych praktyk (fakultatywne)
7. Inne załączniki (np. narzędzia, transkrypcje)

Prosta polszczyzna
Raporty ewaluacyjne powinny być napisane przystępnie, zgodnie z zasadami prostej polszczyzny.
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie:
 stosował krótkie zdania (najlepiej nie więcej niż 20 wyrazów w zdaniu),
 unikał wtrąceń,
 gdzie to możliwe, stosował krótkie wyrazy – preferencja dla wyrazów do 3 sylab,
 unikał, gdy nie są one konieczne, wyrazów trudnych i rzadkich (np. „akcesja” zamiast „przystąpienie”,
„partycypować’ zamiast „uczestniczyć”)
 unikał kalek językowych (np. „produkt dedykowany czemuś” zamiast „produkt przeznaczony do
czegoś”),
 objaśniał wyrazy i wyrażenia specjalistyczne (np. potencjał absorpcji, efekt dyfuzji, rafinacja
informacji big data, agregacja danych), gdy pojawiają się po raz pierwszy,
 zamieszczał podmiot i orzeczenie zwykle na początku zdania (np. „badania przeprowadzono w
odpowiedzi na zapotrzebowanie Centrum” zamiast „w odpowiedzi na zapotrzebowanie Centrum
przeprowadzono badania”),
 gdzie to możliwe, używał czasowników w formie czynnej („wyniki wskazują” zamiast „wskazano”),
unikanie imiesłowów (np. badając, zbadawszy) i rzeczowników odczasownikowych (niedopełnienie,
wprowadzenie),
 organizował tekst chronologicznie (najpierw mowa jest o wydarzeniach wcześniejszych),
 w każdym zdaniu zawierał jedną główną myśl.
Organizacja tekstu
Zamawiający oczekuje, że autorzy będą:
 dzielić tekst na możliwe krótkie całości: rozdziały i podrozdziały,
 w obrębie rozdziałów i podrozdziałów dzielić tekst na możliwie krótkie akapity z nagłówkami bądź
wybitą tłustym drukiem główną myślą,
 używać tytułów rozdziałów i nagłówków, które sygnalizują wynik/wniosek zawarty w treści (np.
„beneficjenci są zadowoleni z użytkowania strony NCBR” zamiast „opinia beneficjentów na temat
strony NCBR”),
 używać możliwie krótkich tytułów (w przypadku spisu treści nigdy dłuższych niż 1 linijka),
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gdzie to możliwe stosować wypunktowania, listy.

Wykorzystanie elementów narracji
Żeby uczynić tekst bardziej interesującym, niekiedy można wykorzystać elementy narracji – mogą to być np.
ramki z fragmentami danych jakościowych czy opisy studiów przypadku.
Oprawa graficzna raportu
Za przygotowanie projektu graficznego raportu oraz jego skład odpowiada Wykonawca. Ostateczny kształt
zostanie przygotowany według wskazówek i wzoru przekazanego przez Zamawiającego. Przygotowanie
raportu obejmuje opracowanie okładki wraz z grafiką oraz opracowanie szaty graficznej, korektę, skład i
łamanie tekstu. Projekt graficzny publikacji musi uwzględniać wytyczne Zamawiającego w zakresie
oznaczania stosownymi logotypami przekazanymi Wykonawcy.
Wykonawca powinien zapoznać się z zasadami prostej polszczyzny opisanymi w poniższych źródłach:
Filmy wprowadzające do tematu prostej polszczyzny: http://ksap.gov.pl/ksap/aktualnosci/vlog-prosto-ikropka
Materiały dotyczące prostej polszczyzny: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/prosty_jezyk
http://ppp.uni.wroc.pl/
Raport dotyczący prostej polszczyzny w raportach ewaluacyjnych:
Maziarz Marek et al., Język raportów ewaluacyjnych, 2012, http://ppp.uni.wroc.pl/pliki/jezyk-raportowewaluacyjnych.pdf
Aplikacja Jasnopis pozwalająca sprawdzić poziom trudności tekstu:
https://jasnopis.pl/
Projekt raportu końcowego zostanie przekazany Zamawiającemu w formie elektronicznej w formacie Word
(docx). Ostateczna wersja raportu końcowego zostanie dostarczona 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 zostać przygotowany w języku polskim i angielskim i
liczyć maksymalnie 70 stron w formacie A4 (bez aneksów i załączników, średnio ok. 2000 znaków na
stronę).
Ponadto, do obowiązków Wykonawcy będzie należało przygotowanie elektronicznej wersji raportu
końcowego w dodatkowych wersjach dla słabowidzących:
1.
2.
3.

wersja z możliwością druku powiększonego;
wersja z alternatywnymi opisami;
wersja bez formatowania dostosowana do aplikacji komputerowej „Notatnik”.

Zamawiający dopuszcza przygotowanie jednej wersji html, która jest kompilacją wszystkich powyższych.
Wykonawca jest zobowiązany przygotować ww. wersję raportu zgodnie z:
1. „Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata
2014-2020”, które są dostępne na Portalu Funduszy Europejskich
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacjizasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/ w szczególności określonymi w
Załączniku nr 2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020
(https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/55001/Zalacznik_nr_2_do_Wytycznych_w_zakresie_rownos
ci_zatwiedzone_050418.pdf)
2. Zasadami adaptacji materiałów dydaktycznych do potrzeb osób słabowidzących
http://pzn.org.pl/category/baza_wiedzy/edukacja/zasady-adaptacji-materialow-dydaktycznych/
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(Publikacja zamieszczona na stronie Polskiego Związku Niewidomych)

Rekomendacje zaproponowane w raporcie końcowym powinny być adekwatne, użyteczne i realne do
wdrożenia, muszą bezpośrednio wynikać ze sformułowanych na podstawie wyników wniosków.
Rekomendacje nie powinny przedstawiać propozycji działań, które zostały już zrealizowane.
Rekomendacje powinny zostać przedstawione w formie pozwalającej na bezpośrednie operacyjne
zastosowanie, tzn. w formie propozycji konkretnych zapisów w zakresie sposobu wdrażania rekomendacji.
Należy także dokonać ich priorytetyzacji. Liczba kluczowych rekomendacji zaproponowanych do wdrożenia
nie powinna przekraczać 10. Rekomendacje powinny zostać umieszczone w tabeli zgodnie ze wzorem:
Nr

Wniosek

Rekomendacja

Adresat

Sposób
wdrożenia

Termin
wdrożenia

Klasa
rekomendacji

Obszar
tematyczny

Efekt

Tabela powinna zostać wypełniona według poniższych instrukcji i aktualnych Wytycznych w zakresie
ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020:
•
Wniosek - wniosek na podstawie którego sformułowana została rekomendacja powinien być zwięzły i
jednoznaczny. Konieczne jest wskazanie odpowiedniej strony/rozdziału w raporcie końcowym z badania
•
Rekomendacja - analogicznie do wniosku powinna być zwięzła i jednoznaczna. Konieczne jest
wskazanie odpowiedniej strony lub stron w raporcie końcowym z badania
•
Adresat rekomendacji - instytucja (instytucje) odpowiedzialna za wdrożenie rekomendacji
•
Sposób wdrożenia - syntetyczne przedstawienie sposobu wdrożenia rekomendacji
•
Termin wdrożenia - proponowana data wdrożenia rekomendacji (w kwartałach)
•
Klasa rekomendacji - rekomendacja horyzontalna (operacyjna/strategiczna), programowa
(operacyjna/strategiczna), pozasystemowa
•
Obszar tematyczny - zgodnie z klasyfikacją zawartą w Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki
spójności na lata 2014-2020
•
Spodziewany efekt wdrożenia - opis rezultatu/korzyści wprowadzenia rekomendacji
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
•
przedstawione w raporcie wyniki stanowią odzwierciedlenie zebranych w badaniu danych
•
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 obrębie 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
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•

raport jest uporządkowany pod względem wizualnym, tzn. formatowanie tekstu oraz rozwiązania
graficzne (tabele, grafu, mapy oraz inne narzędzia prezentacji informacji) zastosowane zostały w sposób
jednolity oraz zapewniający, że raport będzie czytelny i przejrzysty
•
raport zawiera spis tabel, wykresów, map, itp. form wizualizacji badanych zjawisk (każda z nich posiada
tytuł, numerację oraz źródło)
•
raport końcowy zostanie 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.
Raportowanie
Wykonawca będzie zobowiązany do:
•
przekazywania drogą mailową cotygodniowego sprawozdania z realizacji prac
badawczych/analitycznych - 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.
d. Broszura informacyjna
Wykonawca badania będzie zobowiązany do przygotowania broszury informacyjnej (plik wykonawczy)
zawierającej najważniejsze wnioski z badania. Za przygotowanie projektu broszury oraz jej skład odpowiada
Wykonawca. Ostateczny kształt broszury zostanie uzgodniony z Zamawiającym. Zamawiający ma prawo
zgłosić uwagi do broszury dwukrotnie w terminie do pięciu dni od otrzymania projektu (wyjściowego oraz
projektu z naniesionymi pierwszymi poprawkami), a Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia w
przeciągu trzech dni od zgłoszenia uwag. Po ostatecznej akceptacji Zamawiającego broszura zostanie
przekazana Zamawiającemu w formacie .pdf oraz .doc.
Prezentacja wyników
Wykonawca przedstawi wstępny raport metodologiczny, wstępne wyniki badań oraz raport końcowy w
formie prezentacji multimedialnej, na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z
Zamawiającym. Prezentacje zostaną przedstawione na szablonie dostarczonym przez Zamawiającego. Na
finalną prezentację wyników zostaną zaproszeni interesariusze badania oraz przedstawiciele adresatów
rekomendacji.
Dodatkowo Wykonawca na życzenie Zamawiającego maksymalnie na pięciu spotkaniach /konferencjach (w
terminach ustalonych z Zamawiającym) przedstawi raport końcowy w formie prezentacji multimedialnej (max.
20 min.) , nie później niż 3 miesiące od przekazania ostatecznej wersji raportu końcowego.

HARMONOGRAM
Badanie zostanie zrealizowane w okresie maksymalnie 144 dni (+/- tydzień). Planowana realizacja badania
przypada na IV kwartał 2019 roku i I kwartał 2020 roku.
Realizacja badania będzie przebiegać zgodnie z poniższymi ramami czasowymi (dni kalendarzowe):
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1. w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca spotka się z Zamawiającym w celu omówienia
koncepcji badania i przekazania wskazówek związanych z jego realizacją
2. w terminie do 28 dni od zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt raportu
metodologicznego
3. w terminie do 35 dni od zawarcia umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi do projektu
metodologicznego
4. w terminie do 40 dni od zawarcia umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu skorygowany raport
metodologiczny
5. w terminie do 45 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający zaakceptuje raport lub przekaże Wykonawcy
kolejne uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca uwzględni je w terminie 5 dni. W przypadku
nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, Wykonawca może odrzucić raport w całości lub przyjąć go z
zastrzeżeniami zmniejszając proporcjonalnie wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy.
6. w terminie do 50 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca zrealizuje wywiady indywidualne z
przedstawicielami NCBR oraz beneficjentami projektów pozakonkursowych Działania 3.3 i 3.4
7. w terminie do 105 dni od zawarcia umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt raportu
cząstkowego z badania w formie elektronicznej (prezentacja ppt.) zawierający wyniki pierwszych dwóch
modułów
8. w terminie do 7 dni od otrzymania projektu raportu cząstkowego, Zamawiający przekaże Wykonawcy
uwagi w formie elektronicznej lub na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego
9. w terminie do 119 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Wykonawca zrealizuje studia
przypadków oraz podsumowujące zogniskowane wywiady grupowe z beneficjentami ostatecznymi
10. w terminie do 130 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu
projekt raportu końcowego z badania w formie elektronicznej
11. w terminie do 7 dni od otrzymania projektu raportu końcowego Zamawiający przekaże Wykonawcy
uwagi w formie elektronicznej lub na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego
12. w terminie do 7 dni od otrzymania uwag do projektu raportu końcowego Wykonawca przekaże
Zamawiającemu skorygowany zgodnie z uwagami raport końcowy
13. w terminie do 144 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia
lub przekaże Wykonawcy kolejne uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca uwzględni je w
terminie 7 dni. W przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, Wykonawca może odrzucić raport
w całości lub przyjąć go z zastrzeżeniami zmniejszając proporcjonalnie wysokość wynagrodzenia dla
Wykonawcy. Wykonawca ma prawo dwukrotnie dokonać poprawek w raporcie końcowym.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY
Od Wykonawcy oczekuje się pełnej współpracy z Zamawiającym w zakresie:
•
uzgadniania kwestii związanych z metodologii badania, w tym obowiązkowego konsultowania narzędzi
badawczych
•
utrzymania stałego kontaktu: wyznaczenie osoby/osób do kontaktów roboczych, uczestnictwo w
spotkaniach roboczych w siedzibie Zamawiającego (m.in. przed opracowaniem projektu raportu
metodologicznego oraz projektu raportu końcowego oraz po opracowaniu raportu końcowego),
komunikacja telefoniczna, e-mail, oficjalna korespondencja
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•
•
•
•
•
•

przekazywanie na każde życzenie Zamawiającego pełnej informacji o stanie realizacji badania
uwzględnienie w badaniu dokumentów źródłowych, materiałów i dokumentacji badanych podmiotów,
aktów prawnych, dostępnych statystyk publicznych oraz raportów z badań własnych Wykonawcy
udokumentowania materiału badawczego pozyskanego w trakcie zbierania danych pierwotnych (listy
respondentów, zapisy przeprowadzonych wywiadów - audio i transkrypcje)
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 Zamawiającemu udziału w każdym etapie badania.
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Załącznik Nr 2 SIWZ
__________________________
pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ OFERTY
dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
....................................................................................................................................................
PEŁNA NAZWA WYKONAWCY
....................................................................................................................................................
ADRES Z KODEM POCZTOWYM
………….………………………………………………………………………………………
NR FAKSU
E-MAIL
………………...……………
NIP

..........................................
REGON

....................................................................................................................................................
IMIONA I NAZWISKA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA
I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU WYKONAWCY
Oferta na badanie pn. „Ewaluacja interwencji wspierających umiędzynarodowienie, zmiany organizacyjne i
rozwój kompetencji kadr uczelni”, realizowanych w ramach Działań 3.3 (Umiędzynarodowienie polskiego
szkolnictwa wyższego) oraz 3.4 (Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego) III osi priorytetowej PO
WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Nawiązując do otrzymanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, do
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na na badanie pn. „Ewaluacja interwencji
wspierających umiędzynarodowienie, zmiany organizacyjne i rozwój kompetencji kadr uczelni”,
realizowanych w ramach Działań 3.3 (Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego) oraz
3.4 (Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego) III osi priorytetowej PO WER Szkolnictwo
wyższe dla gospodarki i rozwoju. (39/19/PN), oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym
rzeczowym zakresie ujętym w SIWZ zamówienia za cenę1 całkowitą.
Wartość opracowania Raportu metodologicznego:
Cena netto …………………
słownie złotych netto: ……………………………………..……….
Wysokość stawki podatku VAT ……………… %
Wartość podatku VAT (cena netto x stawka VAT) …………………..….
słownie złotych: …………………………………..…
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Cena brutto: cena netto …………………………….. + wartość podatku VAT …………………….. =
…………………………….
słownie złotych brutto: ……………………………………………..…
Wartość realizacji badań terenowych w ramach Modułu I i II badania oraz opracowania raportu cząstkowego
opracowanego w efekcie realizacji Modułu I i II badania:
Cena netto …………………
słownie złotych netto: ……………………………………..……….
Wysokość stawki podatku VAT ……………… %
Wartość podatku VAT (cena netto x stawka VAT) …………………..….
słownie złotych: …………………………………..…
Cena brutto: cena netto …………………………….. + wartość podatku VAT …………………….. =
…………………………….
słownie złotych brutto: ……………………………………………..…
Wartość realizacji badań terenowych w ramach Modułu III badania oraz opracowania raportu końcowego z
realizacji badania:
Cena netto …………………
słownie złotych netto: ……………………………………..……….
Wysokość stawki podatku VAT ……………… %
Wartość podatku VAT (cena netto x stawka VAT) …………………..….
słownie złotych: …………………………………..…
Cena brutto: cena netto …………………………….. + wartość podatku VAT …………………….. =
…………………………….
słownie złotych brutto: ……………………………………………..…

Wartość oferty:
Cena netto oferty: cena netto ………………………
słownie złotych netto: ……………………………………..……….
Wysokość stawki podatku VAT ……………… %
Wartość podatku VAT (cena netto oferty x stawka VAT) …………………..….
słownie złotych: …………………………………..…
Cena brutto oferty: cena netto oferty …………………………….. + wartość podatku VAT
…………………….. = …………………………….
słownie złotych brutto: ……………………………………………..…
1

Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia (w tym m.in. podatek VAT,

koszty dostawy do siedziby Zamawiającego, ewentualne upusty i rabaty).

Oświadczamy, że:
1. Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do treści SIWZ oraz załączników będących integralną częścią SIWZ.
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.
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Akceptujemy wzór umowy, warunki płatności, okres gwarancji oraz termin realizacji przedmiotu
zamówienia podany przez Zamawiającego w SIWZ i załącznikach.
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
6. Jestem mikro/małym/średnim* przedsiębiorcą: TAK/NIE* (*niepotrzebne skreślić)
7. Oświadczam(-y), iż realizację przedmiotu zamówienia:
w zakresie3 ………………………………………
………………………………………………………………………………………..…….
powierzę(-my) podwykonawcy(-om),………………………………………………………
(podać firmę podwykonawcy);
8. Oferta została złożona na … stronach, ponumerowanych od nr … do nr …
9. Oświadczamy, że wybór mojej/naszej oferty 4
1)
nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług 16.
2)
będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył …………….5
objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła
…………………....zł.
10. 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. [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)].
11. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są następujące dokumenty:
a. .........................................................
4.

b.

..........................................................

c.

..........................................................

d.

........................................................

…………………………………
miejscowość, data

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

* Niepotrzebne skreślić

3

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.
4
W wypadku wyboru opcji 1) opcję 2) przekreślić. W wypadku wyboru opcji 2) opcję 1) przekreślić.
5
Wpisać dostawy/usługi, które będą prowadziły do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku
od towarów i usług.
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* Załącznik nr 3 SIWZ

Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 17
Niniejszym oświadczam, iż:
1) wobec podmiotu, który reprezentuję, nie wydano/wydano prawomocnego/ prawomocny
wyroku/wyrok sądu lub ostatecznej/ostateczną decyzji/decyzję administracyjnej /administracyjną*
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
2) wobec podmiotu, który reprezentujemy, nie orzeczono/orzeczono tytułem środka zapobiegawczego
zakazu/zakaz* ubiegania się o zamówienia publiczne.
* Niepotrzebne skreślić.

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.”
17
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Załącznik Nr 4 SIWZ
Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................

OŚWIADCZENIE 18
w zakresie określonym w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53, 730.), zwanej dalej „uPzp”
(niniejsze oświadczenie Wykonawca składa w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.)
dot. postępowania 39/19/PN

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

18

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 5 SIWZ
……………………………………
Pieczęć firmowa Wykonawcy
WYKAZ USŁUG
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 5.3.1. SIWZ 19
Wykonawcy winni wykazać się wiedzą i doświadczeniem w postaci należytego wykonania w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym
okresie, co najmniej 3 usługami polegającymi na przeprowadzeniu badań ewaluacyjnych/analiz/ekspertyz,
z których każde miało wartość co najmniej 100 000 zł. brutto (słownie: sto tysięcy), w tym co najmniej dwa
badania obejmowały ocenę instrumentów wspierających szkolnictwo wyższe.
Lp.

1.

Wykonana usługa

Przedmiot usługi

…………..………………………………………………………...................
…………..………………………………………………………...................
…………..………………………………………………………...................
tj. usługa ……………………………………………………………………

Wartość usługi
(brutto)

…………………………………… zł

Data wykonania
(należy podać
datę rozpoczęcia
i zakończenia
realizacji usługi)
Odbiorca
(podmiot, który
zlecał wykonanie
usługi)

2.

Przedmiot usługi

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

…………….………………………….………………
...…………….………………………….…………….
(nazwa i adres)

…………..………………………………………………………...................
…………..………………………………………………………...................
…………..………………………………………………………...................
tj. usługa ……………………………………………………………………

19

W tabeli należy podać wszystkie informacje, pozwalające jednoznacznie stwierdzić czy Wykonawca spełnia odpowiednie warunki określone
w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. Do każdej usługi wskazanej w wykazie usług, należy dołączyć dokument potwierdzający, że usługa została wykonana
należycie. W przypadku usług wykonanych (zakończonych), Wykonawcy mają obowiązek przedstawić dokument, który powinien być wystawiony po
zakończeniu realizacji usługi.
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Wartość usługi
(brutto)
Data wykonania
(należy podać
datę rozpoczęcia
i zakończenia
realizacji usługi)
Odbiorca
(podmiot, który
zlecał wykonanie
usługi)

3.

…………………………………… zł

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

…………….………………………….………………
...…………….………………………….…………….
(nazwa i adres)

Przedmiot usługi

…………..………………………………………………………...................
…………..………………………………………………………...................
…………..………………………………………………………...................
tj. usługa ……………………………………………………………………

Wartość usługi
(brutto)

…………………………………… zł

Data wykonania
(należy podać
datę rozpoczęcia
i zakończenia
realizacji usługi)

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

Odbiorca
(podmiot, który
zlecał wykonanie
usługi)

…………….………………………….………………
...…………….………………………….…………….
(nazwa i adres)

Uwaga:
Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi wymienione w powyższym wykazie były
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje. W przypadku usług będących w
trakcie realizacji referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostawy powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
…………………………………
miejscowość, data

………………………………………………
podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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Załącznik nr 6 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 badanie pn. „Ewaluacja interwencji
wspierających umiędzynarodowienie, zmiany organizacyjne i rozwój kompetencji kadr uczelni”,
realizowanych w ramach Działań 3.3 (Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego) oraz
3.4 (Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego) III osi priorytetowej PO WER Szkolnictwo wyższe dla
gospodarki i rozwoju.
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
spełniających warunek udziału w postępowaniu opisany w pkt 5.3.2. SIWZ
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać się zespołem badawczym, składającym
się z co najmniej 5 osób (funkcji kierownika badania i badacza ilościowego/jakościowego nie można łączyć),
dysponujących odpowiednimi kompetencjami badawczymi i analitycznymi oraz doświadczeniem w zakresie
prowadzenia ewaluacji programów wspierających szkolnictwo wyższe. W tym co najmniej:
 Kierownika badania;
 dwóch badaczy jakościowych;
 badacza ilościowego;
 Eksperta z obszaru systemu prawnego polskiego szkolnictwa wyższego.
Minimalna liczba członków zespołu wynosi 5. W celu wykazania spełnienia wymogów Wykonawca przedłoży
wypełniony niniejszy formularz. Z treści przedstawionego przez Wykonawcę wykazu musi jednoznacznie
wynikać spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego przez Zamawiającego w pkt 5.3.2. SIWZ.
Kierownik badania
(nazwa stanowiska)
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
Oświadczam, że powyższa osoba posiada doświadczenie w kierowaniu lub koordynowaniu co najmniej
trzech zakończonych badań ewaluacyjnych/analiz/ekspertyz o minimalnej wartości 100 tys. PLN każde:
TAK/NIE*
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Badacz jakościowy
(nazwa stanowiska)
……………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
Oświadczam, że powyższa osoba projektował/a oraz realizacjował/a indywidualne wywiady pogłębione i
zogniskowane wywiady grupowe w co najmniej trzech zakończonych badaniach o wartości min. 100 tys. (z
czego w co najmniej dwóch respondentami byli przedstawiciele kadry akademickiej i/lub kadry
zarządzającej szkół wyższych):
TAK/NIE*
Badacz jakościowy
(nazwa stanowiska)
……………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
Oświadczam, że powyższa osoba projektował/a ankiety oraz realizacjował/a indywidualne wywiady
pogłębione i zogniskowane wywiady grupowe w co najmniej trzech zakończonych badaniach o wartości
min. 100 tys. (z czego w co najmniej dwóch respondentami byli przedstawiciele kadry akademickiej i/lub
kadry zarządzającej szkół wyższych):
TAK/NIE*
Badacz ilościowy
(nazwa stanowiska)
……………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
Oświadczam, że powyższa osoba projektował/a ankiety oraz realizował/a badania ilościowe techniką CATI
lub CAWI na próbie co najmniej 300 respondentów, a także był odpowiedzialny/a za analizę i interpretację
wyników badań ilościowych w co najmniej trzech zakończonych badaniach o charakterze analiz społeczno gospodarczych o wartości min. 100 tys. (z czego w co najmniej dwóch respondentami byli
studenci/absolwenci i/lub kadra akademicka/zarządzająca):
TAK/NIE*

Ekspert z obszaru systemu prawnego polskiego szkolnictwa wyższego, ze szczególnym
uwzględnieniem znajomości zapisów Konstytucji dla Nauki
(nazwa stanowiska)
……………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
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Oświadczam, że powyższa osoba posiada stopień co najmniej doktora oraz wiedzę i doświadczenie z zakresu
przystosowywania (lub doradztwa w tym obszarze) uczelni do nowych regulacji prawnych:
TAK/NIE*

..............................., dn. .........................
*

...........................................................................
Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy (pieczątki)

niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 7

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
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 (t.j. Dz. U z
2018 r. poz. 1249, ze zm.), zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Centrum”, reprezentowanym przez:
…………………………… - ………………………., działającego na podstawie upoważnienia z
dnia………,
(kopia upoważnienia 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.”
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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), dalej: „pzp”.
§ 1.
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1.

2.

3.

1.
2.
3.
4.

5.

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ewaluacji pt. „Ewaluacja
interwencji wspierających umiędzynarodowienie, zmiany organizacyjne i rozwój kompetencji
kadr uczelni”, obejmującej opracowanie raportu metodologicznego, opracowanie raportu
cząstkowego oraz raportu końcowego, zawierających informacje o skuteczności, użyteczności
i trwałości interwencji realizowanych w ramach Działania 3.3 i 3.4 PO WER, wspierających
umiędzynarodowienie, zmiany organizacyjne i rozwój kompetencji kadr uczelni oraz propozycji
rekomendacji skoncentrowanych na aktualizacji założeń ww. interwencji w kontekście regulacji
Konstytucji dla Nauki (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 …………. 2019 r. (dalej: „Oferta”), której kopia stanowi Załącznik nr 4 do Umowy oraz
raporcie metodologicznym, o którym mowa w § 4 ust. 1 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 (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.), (dalej: „ustawa o prawie autorskim”).
§ 2.
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.
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1.

Badanie zostanie zrealizowane w okresie maksymalnie 151 dni (+/- tydzień) dni kalendarzowych.
Planowana realizacja Badania przypada na IV kwartał 2019 roku i I kwartał 2020 roku.

2.

Realizacja Badania będzie przebiegać zgodnie z poniższymi ramami czasowymi (dni
kalendarzowe) w 3 etapach:
1 etap Badania składa się z następujących czynności:
a) w terminie do 5 (pięciu) dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca spotka
się z Zamawiającym w celu omówienia koncepcji badania i przekazania wskazówek
związanych z jego realizacją, w siedzibie Zamawiającego,
b) w terminie do 28 (dwudziestu ośmiu) dni kalendarzowych od zawarcia Umowy
Wykonawca prześle Zamawiającemu w formie mailowej projekt raportu metodologicznego

1)

na adres mailowy wskazany w § 16 ust. 1 pkt. 2,
c) w terminie do 32 (trzydziestu dwóch) dni kalendarzowych od zawarcia Umowy
Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi do projektu metodologicznego w formie
mailowej na adres mailowy wskazany w § 16 ust. 1 pkt. 1,
d) w terminie do 37 (trzydziestu siedem) kalendarzowych dni od zawarcia Umowy
Wykonawca prześle Zamawiającemu w formie mailowej skorygowany raport
metodologiczny na adres mailowy wskazany w § 16 ust. 1 pkt. 2,
e) w terminie do 40 (czterdziestu) dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy
Zamawiający zaakceptuje raport metodologiczny lub prześle Wykonawcy kolejne uwagi.
W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca uwzględni je w terminie 3 (trzech) dni

2)

kalendarzowych, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu. W przypadku
nieuwzględnienia uwag, Zamawiający może odrzucić raport metodologiczny w całości i
odstąpić od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od zaistnienia
powyższej okoliczności lub przyjąć go z zastrzeżeniami zmniejszając proporcjonalnie
wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy i nałożyć karę umowną o której mowa w § 9 ust.
3.
2 etap Badania składa się z następujących czynności:
a) w terminie do 50 (pięćdziesięciu) dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy
Wykonawca zrealizuje wywiady indywidualne z przedstawicielami NCBR oraz
beneficjentami projektów pozakonkursowych Działania 3.3 i 3.4 wskazanych przez
Zamawiającego,
b) w terminie do 105 (stu pięciu) dni kalendarzowych od zawarcia Umowy Wykonawca
prześle Zamawiającemu projekt raportu cząstkowego z badania w formie elektronicznej
(prezentacja ppt.) zawierający wyniki pierwszych dwóch modułów (Modułu I i Modułu II),
na adres mailowy wskazany w § 16 ust. 1 pkt. 2,
c) w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od otrzymania projektu raportu
cząstkowego, Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi w formie elektronicznej lub na
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3)

spotkaniu w siedzibie Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca
uwzględni je w terminie 5 (pięciu) dni kalendarzowych, bez prawa do odrębnego
wynagrodzenia z tego tytułu. W przypadku nieuwzględnienia uwag, Zamawiający może
przyjąć go z zastrzeżeniami zmniejszając proporcjonalnie wysokość wynagrodzenia dla
Wykonawcy, i nałożyć karę umowną o której mowa w § 9 ust. 3.
3 etap Badania składa się z następujących czynności:
a) w terminie do 119 (stu dziewiętnastu) dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy
Wykonawca zrealizuje studia przypadków oraz podsumowujące zogniskowane wywiady
grupowe z beneficjentami ostatecznymi (Moduł III),
b) w terminie do 130 (stu trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy
Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt raportu końcowego z badania w formie
elektronicznej, na adres mailowy wskazany w § 16 ust. 1 pkt. 2,
c) w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od otrzymania projektu raportu końcowego
Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi w formie elektronicznej na adres mailowy
wskazany w § 16 ust. 1 pkt. 1 lub na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego,
d) w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od otrzymania uwag do projektu raportu
końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu skorygowany zgodnie z uwagami
raport końcowy bez prawa do odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu. Wykonawca ma
prawo dwukrotnie dokonać poprawek w raporcie końcowym. W przypadku
nieuwzględnienia uwag, Zamawiający może przyjąć go z zastrzeżeniami zmniejszając
proporcjonalnie wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy, i nałożyć karę umowną o której
mowa w § 9 ust. 3,
d) w terminie do 151 (stu pięćdziesięciu jeden) dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy
Zamawiający dokona odbioru Przedmiotu Umowy.

1.

2.

§ 4.
Wykonawca opracuje i zaprezentuje, w terminie do 5 (pięciu) dni kalendarzowych od daty
zawarcia Umowy, w siedzibie Zamawiającego projekt Raportu metodologicznego (dalej:
„Raport metodologiczny”), zgodnie z warunkami określonymi w OPZ. Po zaprezentowaniu
przez Wykonawcę Raportu metodologicznego w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym,
oraz przeprowadzeniu ustaleń z Zamawiającym, 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, a następnie podpisanie protokołu odbioru, o którym mowa w § 7 ust. 2
Umowy.
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3.

4.

5.

Całość prac związanych z realizacją Przedmiotu Umowy zostanie zakończona przez Wykonawcę
w terminie zgodnym z harmonogramem Przedmiotu Umowy określonym w § 3 Umowy 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 przez Zamawiającego
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.

1.

2.

3.

§ 5.
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, i
podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń - ………………… (słownie:
…………………..) złotych brutto;
2) po realizacji badań terenowych w ramach Modułu I i II badania oraz opracowaniu i
akceptacji przez Zamawiającego raportu cząstkowego opracowanego w efekcie realizacji
Modułu I i II badania i podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń –
…………………….… (słownie ………………….) złotych brutto;
3) po realizacji badań terenowych w ramach Modułu III badania oraz opracowaniu i
akceptacji przez Zamawiającego raportu końcowego z realizacji badania, i podpisaniu
protokołu odbioru bez zastrzeżeń – …………………… (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 § 6 Umowy, na zasadach tam
Strona 59 z 91

4.

5.

6.
7.

1.

2.

3.

opisanych oraz, że pokrywa wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją
Przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne każdorazowo przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturach VAT, w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od
dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur VAT albo odebrania przez
Zamawiającego przesłanych przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, w
sposób wskazany w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191, ze zm.).
Podstawą do wystawienia faktury VAT jest każdorazowo protokół odbioru, o którym mowa w §
7 ust. 2 Umowy, potwierdzający wykonanie danej części Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę,
bez zastrzeżeń.
Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiającego.
W przypadku błędnie wystawionej faktury VAT, termin o którym mowa w ust. 4 biegnie od dnia
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
§ 6.
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 z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.), dalej: „ustawa 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 § 5 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:
1)
w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia – wytwarzania dowolną techniką,
w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
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2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)
4.

w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami - wprowadzenia do obrotu, użyczenia,
najmu oryginału lub egzemplarzy utworów;
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;
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;
przekazywania lub przesyłania zapisów utworów pomiędzy komputerami, serwerami
i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju
środków i technik;
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
telekomunikacyjnych, w tym również – z zastosowaniem w tym celu usług
interaktywnych;
wykorzystywania całości lub fragmentów utworu w materiałach wydawniczych, w tym
promocyjnych, informacyjnych i szkoleniowych;
wprowadzania skrótów.

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;
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5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

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
tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o prawie autorskim, 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
i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.
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.
W razie stwierdzenia nieprawdziwości oświadczeń, o których mowa powyżej, lub też wad
prawnych utworu, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30
(trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia dowiedzenia się przez Zamawiającego o powyższych
okolicznościach, lub do 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.
Strona 62 z 91

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

§ 7.
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 § 16 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 § 3 Umowy, w terminie do 7 (siedmiu) dni
kalendarzowych od dnia zaakceptowania każdego z tych raportów, Strony sporządzą protokoły
odbioru, których wzór stanowi Załącznik nr 5 do Umowy (dalej: „Protokoły odbioru”).
Protokoły odbioru, o których mowa w ust. 2, podpisywane są przez każdego członka Komisji
Odbioru oraz przez przedstawiciela Wykonawcy, o którym mowa w § 16 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 danej
części Przedmiotu Umowy, w tym o braku albo o istnieniu wad danej części Przedmiotu
Umowy;
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 dana część Przedmiotu Umowy została wykonana w sposób niezgodny z
umówionym przez Strony, w szczególności z OPZ, Ofertą i raportem metodologicznym.
W przypadku zgłoszenia w Protokołach odbioru zastrzeżeń, co do wykonania danej części
Przedmiotu Umowy, Wykonawca w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia
podpisania Protokołu odbioru, zobowiązuje się usunąć wady danej części Przedmiotu Umowy
lub złożyć wyjaśnienia, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu.
Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wszystkich wad w wykonaniu
danej części Przedmiotu Umowy stanowić będzie podstawę do sporządzenia Protokołów odbioru
bez zastrzeżeń.
Protokoły odbioru stwierdzające wykonanie danej części Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń
stanowią podstawę do wystawienia faktur VAT, o których mowa w § 5 ust. 5 Umowy.
Podpisanie Protokołu odbioru bez zastrzeżeń potwierdzające należyte wykonanie przez
Zamawiającego 1 etapu Badania, jest warunkiem koniecznym do kontynuacji realizacji przez
Wykonawcę kolejnego etapu Badania.
W terminie do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu, o
którym mowa w ust. 6, Zamawiający może od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę
umowną, określoną w § 9 ust. 5 Umowy.
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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 § 9 ust. 3 Umowy.
§ 8.
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 – w terminie do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości
4)

5)

6)

7)

o tych okolicznościach;
gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
podejmuje jej realizacji, pomimo wezwania go do tego przez Zamawiającego –
w terminie do 30 (trzydziestu) kalendarzowych dni od dnia upływu terminu
wyznaczonego w wezwaniu;
innych uchybień ze strony Wykonawcy dotyczących wykonywania Umowy,
powodujących, że dalsze wykonywanie Umowy jest niemożliwe lub niecelowe –
w terminie do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach;
gdy Wykonawca zleca wykonanie prac będących Przedmiotem Umowy innym
podmiotom lub osobom niż zaakceptowanym przez Zamawiającego – w terminie do 30
(trzydziestu) dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
gdy Wykonawca nie realizuje Umowy w terminach, w których Umowa miała być
realizowana – w terminie do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia zaistnienia tych
okoliczności;
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wystąpienia niezależnych od którejkolwiek ze Stron okoliczności uniemożliwiających
wykonanie Umowy lub jej części przez Wykonawcę – w terminie do 30 (trzydziestu) dni
kalendarzowych od dnia zaistnienia tych okoliczności.
W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 – 7, 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
8)

2.

3.
4.

1.
2.

3.

4.

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.
§ 9.
W przypadku niewykonania Umowy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w
wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
W przypadku niewykonania danej części Przedmiotu Umowy, Zamawiający może naliczyć
Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto odpowiadającej danej
części Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy.
W przypadku nienależytego wykonania danej części Przedmiotu Umowy, Zamawiający może
naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto
odpowiadającej danej części Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy, za każdy
przypadek naruszenia, w szczególności w razie wad lub zastrzeżeń stwierdzonych w Protokole
odbioru przez Zamawiającego do wykonania Przedmiotu Umowy.
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów wynikających z Umowy, OPZ,
Oferty lub Raportu metodologicznego Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę
umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy, za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów wynikających z Umowy, OPZ lub
Oferty albo lub Raportu metodologicznego. Kara umowna będzie obliczana na podstawie
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wynagrodzenia przewidzianego dla danego etapu realizacji Przedmiotu Umowy w zależności od
tego termin z jakiego etapu został naruszony.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę
umowną w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
W przypadku naruszenia zasad poufności, o których mowa w § 13 Umowy, Zamawiający może
żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w kwocie 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, za
każde naruszenie.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych przez Zamawiającego z kwoty
przysługującego mu wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust 1. Umowy, 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.
Zapłata kar umownych nie zwalnia Organizatora od obowiązku wykonania Przedmiotu Umowy.
§ 10.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać Badanie zgodnie ze standardami ewaluacji, w tym
z udziałem ekspertów, o których mowa w Ofercie. Nienależyta realizacja przez Wykonawcę
zobowiązań, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi podstawę do naliczenia przez
Zamawiającego kar umownych, o których mowa w § 9 ust. 3 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.
§ 11.
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 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 współpracy, pod warunkiem, że:
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1) Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające przyczynę zmiany składu zespołu, tj.
w szczególności: zaświadczenie lekarskie, odpis skróconego aktu zgonu
lub oświadczenie o ustaniu współpracy;
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.
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 § 5 ust. 1 Umowy.
§ 12.
Strony oświadczają, że przetwarzanie w zakresie udostępnionych im przez drugą Stronę Umowy
danych osobowych dokonywane będzie przez każdą ze Stron jako administratora danych
osobowych w celu realizacji przedmiotu Umowy.
Dane osobowe przedstawicieli Stron wymienionych w § 16 ust. 1 udostępniane będą drugiej
Stronie, która stanie się ich administratorem danych i przetwarzane będą przez nią w celu
realizacji umowy. Każda z tych osób posiada prawo żądania dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że administrator
danych naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
NCBR podaje, że dane o których mowa w ust. 2 powyżej będzie przetwarzał w okresie realizacji
Umowy, a następnie w celu archiwalnym przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy
prawa powszechnie obowiązującego oraz przez okres przechowywania zgodny z instrukcją
kancelaryjną NCBR i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, oraz iż powołał inspektora
ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail:
inspektorochronydanychosobowych@ncbir.gov.pl.
W stosunku do osób uprawnionych do wykonywania prac, o których mowa w § 2 ust. 4 i ust. 5
Umowy oraz § 11 ust. 1 NCBR realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14
RODO, poprzez oświadczenie stanowiące Załącznik nr 6 do Umowy. Wykonawca zobowiązuje
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się do odebrania od każdej z ww. osób oświadczenia wg wskazanego wzoru oraz do przekazania
tych oświadczeń do NCBR.
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, której wzór stanowi Załącznik
nr 7 do Umowy.
Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie w wyniku
przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych niezgodnie z umową dalszego powierzenia
przetwarzania danych, o której mowa w ust. 5.
§ 13.
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.
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.
§ 14.
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Zważywszy, że Umowa zawierana jest w związku z wyborem Oferty Wykonawcy
w przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Ewaluacja interwencji wspierających umiędzynarodowienie, zmiany organizacyjne i rozwój
kompetencji kadr uczelni” 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

3.

4.

Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Strony są uprawnione do zmiany Umowy w zakresie metodologii wykonania Przedmiotu
Umowy, 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,
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 § 16 Umowy;
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5.

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.

1.
2.
1)
2)
3.

4.

5.

6.

7.

§ 15.
W toku realizacji Umowy Wykonawca może korzystać ze świadczeń podwykonawców
wyłącznie na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.
Wykonawca wykona Przedmiot Umowy przy udziale następujących podwykonawców:
[wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących podwykonawcę]
________________ - w zakresie __________________,
[wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących podwykonawcę]
________________ - w zakresie __________________,
Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej o każdej
zmianie danych dotyczących podwykonawców, jak również o ewentualnych nowych
podwykonawcach, którym zamierza powierzyć prace w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.
Informacja o zmianie danych dotyczących podwykonawców powinna zostać przekazana
Zamawiającemu w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od daty zmiany danych podwykonawców,
w celu zachowania niezakłóconej współpracy nad realizacją Przedmiotu Umowy.
Informacja o zamiarze powierzenia prac nowemu podwykonawcy lub nowym podwykonawcom
powinna zostać przekazana Zamawiającemu nie później niż na 2 (dwa) dni robocze przed
planowaną zmianą.
Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy, z których świadczeń będzie korzystał w trakcie
wykonywania Przedmiotu Umowy będą podmiotami profesjonalnie świadczącymi zlecone im
przez Wykonawcę zadania oraz posiadającymi wszelkie niezbędne kwalifikacje do
wykonywania zleconych im przez Wykonawcę zadań.
Korzystając w ramach wykonywania Umowy ze świadczeń podwykonawców, Wykonawca
zobowiązany jest nałożyć na podwykonawcę obowiązek przestrzegania wszelkich zasad, reguł
i zobowiązań określonych w Umowie, w zakresie, w jakim odnosić się one będą do zakresu prac
danego podwykonawcy.
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8.
9.

10.
11.

12.

1.

Wykonawca pozostaje gwarantem wykonywania i przestrzegania przez podwykonawców
wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w Umowie.
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, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie nie wymagają dokonywania zmiany Umowy
w formie aneksu.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy. Wykonawca odpowiada za działania lub
zaniechania podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania.
Korzystanie ze świadczeń podwykonawców niezgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu stanowić będzie istotne naruszenie postanowień Umowy oraz może stanowić
okoliczność uzasadniającą odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego w terminie 30
(trzydziestu) dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę
postanowień niniejszego paragrafu.
§ 16.
Do merytorycznej współpracy i koordynacji realizacji
w tym do podpisywania Protokołów odbioru upoważnia się:
1)
ze strony Wykonawcy:
…………. ..................... ..................
tel. ……………..........., fax. ………
e-mail: ………….…
2)

Przedmiotu

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

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

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

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

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

2.

3.

1.
2.
3.

4.
5.

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.
Uznaje się, że dotarcie informacji do osób wskazanych w ust. 1, jest jednoznaczne
z poinformowaniem Stron.
§ 17.
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 § 11 ust. 4 Umowy, § 14 ust. 4 Umowy oraz § 16 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 trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje
Wykonawca, a dwa Zamawiający.
Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1- Kopia pełnomocnictwa 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 – Opis przedmiotu zamówienia;
4) Załącznik nr 4 – Kopia oferty Wykonawcy z dnia … r.;
5) Załącznik nr 5 – Wzór protokołu odbioru;
6) Załącznik nr 6 –Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Zamawiający

Wykonawca

………………………………………………

………………………………………………
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Załącznik nr 5
Wzór protokołu odbioru;
PROTOKÓŁ ODBIORU OSTATECZNY / CZĘŚCIOWY*
Zamawiający: …………………………………………………………………………….
Reprezentowany przez ……………………………………………………………………
Wykonawca: ……………………………………………………………………………..
Przedmiot odbioru: ………………………………………………………………………..
Data dokonania odbioru: ……………………………………………………………….…
Zakres wykonanych prac: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...............................
……………………………………………………………………………………………...
Przedstawiciele Zamawiający:
Przedstawiciele Wykonawcy:
1. …………………………………
1. …………………………………
2. …………………………………
2. …………………………………
3. …………………………………
3. …………………………………
W wyniku czynności odbioru Zamawiający oraz Wykonawca stwierdzają co następuje:
1. Zakres prac został wykonany zgodnie/niezgodnie* z umową/zleceniem*
nr ………………………..…… z dnia ……….……………………
2. Prace zostały rozpoczęte dnia …………..……. i zakończono dnia …………..………
termin wykonania umowy został dotrzymany
3. Jakość wykonanych prac ocenia się jako dobrą / niedobrą*
4. Niezgodności/braki ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
5. Termin usunięcia niezgodności /braków ustalono na ……….…………………………….
6. Uwagi komisji ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
7. Zakres prac został przyjęty / nie przyjęto na skutek ……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Podpisy
Przedstawiciele Zamawiający:

Przedstawiciele Wykonawcy:
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1. …………………………………
2. …………………………………
3. …………………………………

1. …………………………………
2. …………………………………
3. …………………………………

* niepotrzebne skreślić
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Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 (dalej ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), informuję Panią/Pana, że:
1) administratorem danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej NCBiR)
z siedzibą w Warszawa 00-695, Nowogrodzka 47a;
2) dane osobowe zostały pozyskane od … /należy wskazać podmiot udostępniający dane –
Wykonawcę/
3) z inspektorem ochrony danych (IOD) można się skontaktować poprzez adres e-mail:
inspektorochronydanychosobowych@ncbir.gov.pl.
4) NCBiR będzie przetwarzała następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: (np. imię,
nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej).
5) dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Umowy NR ……/……../PN z dnia ...........
6) dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
7) dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji umowy oraz przechowywane będą w celach
archiwalnych przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną NCBR i Jednolitym Rzeczowym Wykazem
Akt.
8) odbiorcą danych osobowych będzie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego .
9) przysługują Pani/Panu prawa w stosunku do NCBiR do: żądania dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia
danych. W sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem
mailowym udostępnionym w pkt 2 powyżej;
10) prawne wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania,
że administrator (NCBiR) naruszył przepisy o ochronie danych osobowych;
11) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
12) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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Załącznik nr 6
UMOWA DALSZEGO POWIERZENIA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ
PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA 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 ……….., na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik do Umowy
głównej,
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 Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Nr
WER/NCBR/DO/2015” (zwanego dalej „Porozumieniem”) zawartego w dniu 11 maja 2015 r.
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 danych na mocy Porozumienia umocował NCBR do dalszego powierzenia
powierzonych danych podmiotom świadczącym usługi na jego rzecz w związku z realizacją
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i na zasadzie art. 28 ust. 2
RODO nie wyraził sprzeciwu wobec zamiaru dalszego powierzenia danych
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- Strony postanowiły o zawarciu niniejszej Umowy, o następującej treści:
§1.
Użyte w Umowie określenia oznaczają:
1. ustawa - aktualnie obowiązująca ustawa o ochronie 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 osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
3. dane osobowe - w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO, dotyczące:
beneficjentów i partnerów oraz ich pracowników, którzy realizują projekty,
uczestników projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020,
c. osób których dane są przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w
projekcie, w tym w szczególności personelu projektu
- przetwarzane przez Dalszego przetwarzającego w celu wykonania Umowy głównej
4. administrator – ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego
5. przetwarzanie danych osobowych - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych
osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie,
udostępnianie i usuwanie
a.
b.

6. dokument - dowolny nośnik, tradycyjny lub elektroniczny, na którym są zapisane dane
osobowe
7. centralny system teleinformatyczny system, o którym mowa w rozdziale 16 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 r. poz. 1460, z późn. zm.)
8. System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych - system, który wspiera proces przygotowywania,
złożenia oraz obsługi fiszek projektów i wniosków o dofinansowanie projektów w ramach w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
§2.
1. NCBR jako Podmiot przetwarzający powierza Dalszemu przetwarzającemu na podstawie art.
28 RODO, do dalszego przetwarzania dane osobowe w imieniu i na rzecz administratora na
warunkach i w celach opisanych w Umowie w ramach zbiorów:
a. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój;
b. Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych- w
zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z obszarem zbioru Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.
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2. Dalszy przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych do dalszego
przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszą Umową, ustawą, RODO oraz z innymi
przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane
dotyczą.
3. 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.
4. Dalszy przetwarzający ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec NCBR
i administratora, 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
niniejszą Umową.
5. Dalszy przetwarzający oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne
zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z
przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
6. NCBR zobowiązuje Dalszego przetwarzającego do prowadzenia rejestru wszystkich kategorii
czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO
7. NCBR zobowiązuje Dalszego przetwarzającego do wykonywania wobec osób, których dane
dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO.

1.

2.
3.
4.
5.

§3.
NCBR umocowuje Dalszego przetwarzającego do wydawania i odwoływania upoważnień do
przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. a. Dalszy
Przetwarzający ograniczy dostęp do danych osobowych wyłącznie do osób posiadających
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit.
a.
Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit.
b, wydaje wyłącznie administrator.
Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w § 2 ust.
1 lit. a, jest określony w załączniku nr 1 do Umowy.
Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym
mowa w § 2 ust. 1 lit. a, jest określony w załączniku nr 2 do Umowy.
Zmiana wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzoru odwołania
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nie wymaga aneksowania niniejszej
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Umowy i następuje poprzez przekazanie przez NCBR nowych wzorów Dalszemu
przetwarzającemu.
§4.
1. Dane osobowe są powierzone do dalszego przetwarzania Dalszemu przetwarzającemu przez
NCBR wyłącznie w celu realizacji Umowy głównej:
a. w odniesieniu do zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w zakresie:
I.
aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, w szczególności potwierdzania
kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji,
monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 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,
2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
a. w odniesieniu do zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój:
I.
art. 54 ust. 2, art. 59 ust. 1, art. 65, art. 74. ust 1 i 3, art. 115, art. 122, art. 125 ust. 2 lit.

II.

d, ust. 4 lit. a oraz ust. 5 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie
Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.) oraz
pkt 3 A ppkt iv załącznika XIII Kryteria desygnacji Instytucji Zarządzającej i Instytucji
Certyfikującej do tego rozporządzenia,
art. 5 oraz art. 19 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z
20.12.2013, str. 470) oraz załącznika I i II do tego rozporządzenia,
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III.

art. 9 ust. 2, art 22 - 24 i 26 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020;
b. w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację
programów operacyjnych:
I.
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy

II.

III.

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie
Rady (WE) nr 1081/2006,
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące

wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi,
certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str.
1),
IV.
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
3. Przetwarzanie danych osobowych w zbiorach, o których mowa w § 2 ust. 1, jest zgodne z
prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
4. Zakres danych osobowych powierzonych do dalszego przetwarzania Dalszemu
przetwarzającemu przez NCBR w zbiorach, o których mowa w § 2 ust. 1, jest określony w
załączniku nr 3 do Umowy.
5. Dalszy przetwarzający, w przypadku dalszego przetwarzania powierzonych danych osobowych
w systemie informatycznym, zobowiązuje się do przetwarzania ich co najmniej w Systemie
Obsługi Wniosków Aplikacyjnych i w centralnym systemie teleinformatycznym.
§5.
1. Dalszy przetwarzający zapewni środki techniczne i organizacyjne zapewniające należyte
zabezpieczenie danych osobowych i prywatności, wymagane przepisami prawa powszechnie
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obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych, w tym w szczególności RODO.
Dalszy przetwarzający będzie w szczególności:
a. w odniesieniu do zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój prowadzić
dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i
organizacyjne zapewniające ochronę i bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych,
odpowiadające ryzyku dalszego 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 osoby upoważnione do 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. Po tym czasie sporządzone kopie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych należy usunąć w sposób trwały i
nieodwracalny lub zwrócić NCBR;
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 przetwarzania danych osobowych, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy,
nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
f. nie przemieszczania dokumentów lub ich kopii poza miejsce przetwarzania.
3. Dalszy przetwarzający będzie stale nadzorował osoby upoważnione do przetwarzania danych
osobowych, w zakresie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.
4. Dalszy przetwarzający będzie wymagał od osób upoważnionych do przetwarzania danych
osobowych przestrzegania należytej staranności, w zakresie zachowania w tajemnicy danych
osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia.
5. Dalszy przetwarzający zobowiązuje się do:
a. 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
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b.

c.
d.

e.

stosowanych sposobach zabezpieczenia danych osobowych, również po rozwiązaniu
Umowy głównej;
zabezpieczenia korespondencji i wszelkich dokumentów przed dostępem osób
nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, a
w szczególności przed kradzieżą, uszkodzeniem i zaginięciem;
niewykorzystywania zebranych na podstawie Umowy głównej dla celów innych niż
określone w niniejszej Umowie;
usunięcia 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 przetwarzania
dane osobowe lub zwrócenia wszelkich danych osobowych do administratora, po
zakończeniu obowiązywania okresu archiwizowania danych;
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. d.

§6.
1. Dalszy przetwarzający niezwłocznie informuje NCBR o:
a. wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym
użyciu oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania
danych osobowych;
b. wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych
osobowych prowadzonych w szczególności przed organem nadzorczym, urzędami
państwowymi, policją lub przed sądem.
2. Dalszy przetwarzający zobowiązuje się do udzielenia NCBR oraz administratorowi, na żądanie
któregokolwiek z nich, informacji na temat przetwarzania powierzonych do dalszego
przetwarzania danych osobowych przez Dalszego przetwarzającego, a w szczególności
niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia obowiązków
dotyczących ochrony danych osobowych.
3. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, mogącego powodować w
ocenie NCBR lub administratora wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób
fizycznych, Dalszy przetwarzający, zgodnie z zaleceniami NCBR lub administratora, bez
zbędnej zwłoki zawiadomi osoby, których to naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy.
4. Dalszy przetwarzający, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin po
stwierdzeniu naruszenia, zgłosi pisemnie NCBR oraz administratorowi każde naruszenie
ochrony danych osobowych. Zgłoszenie powinno oprócz elementów określonych w art. 33 ust.
3 RODO zawierać informacje umożliwiające NCBR i administratorowi określenie czy
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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.
5. Dalszy przetwarzający pomaga NCBR i administratorowi wywiązać się z obowiązków
określonych w art. 32- 36 RODO.
6. Dalszy przetwarzający pomaga NCBR i administratorowi wywiązać się z obowiązku
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw
określonych w rozdziale III RODO.
§7.
1. Dalszy przetwarzający zobowiązuje się poddać kontroli lub audytowi, zgodności przetwarzania
powierzonych do dalszego przetwarzania danych osobowych z ustawą, RODO, przepisami
prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z niniejszą
Umową, w miejscach, w których są one przetwarzane, NCBR, administratorowi lub
podmiotowi upoważnionemu przez któregokolwiek z nich. Pisemne zawiadomienie o zamiarze
przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej
5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli lub audytu.
2. W przypadku powzięcia przez NCBR lub administratora wiadomości o rażącym naruszeniu
przez Dalszego przetwarzającego zobowiązań wynikających z ustawy, RODO, przepisów
prawa powszechnie obowiązującego dotyczących ochrony danych osobowych lub z niniejszej
Umowy, Dalszy przetwarzający umożliwi NCBR i administratorowi lub podmiotowi
upoważnionemu przez któregokolwiek z nich, dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub
audytu w celu, o którym mowa w ust. 1.
3. 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 jest zlokalizowany zbiór powierzonych do
dalszego przetwarzania danych osobowych i przeprowadzenia niezbędnych badań lub
innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z
ustawą, RODO, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony
danych osobowych oraz niniejszą Umową;
b. żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do
przetwarzania danych osobowych, przedstawicieli instytucji oraz pracowników w zakresie
niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
c. wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z
przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii;
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przeprowadzania oględzin urządzeń i nośników oraz oględzin na stacjach klienckich, w
szczególności centralnego systemu teleinformatycznego i Systemu Obsługi Wniosków
Aplikacyjnych służących do przetwarzania danych osobowych;
e. przeprowadzania oględzin urządzeń i nośników oraz oględzin na stacjach klienckich
centralnego systemu teleinformatycznego i Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych
służących do dalszego przetwarzania danych osobowych.
4. Uprawnienia kontrolerów NCBR, administratora lub podmiotu upoważnionego przez
któregokolwiek z nich, o których mowa w ust. 3, nie wyłączają uprawnień wynikających z
wytycznych w zakresie kontroli wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
d.

perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.).
5. Dalszy przetwarzający jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy
jakości zabezpieczenia powierzonych do dalszego przetwarzania danych osobowych oraz
sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez NCBR,
administratora lub podmiot upoważniony przez któregokolwiek z nich.
6. Kontrolerzy NCBR, administratora lub podmiotu upoważnionego przez któregokolwiek z nich
w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, mogą dokonywać kontroli
zgodności przetwarzania powierzonych do dalszego przetwarzania danych osobowych z
ustawą, RODO, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych
osobowych.

1.

2.

3.
4.

5.

§8.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa
powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych, w szczególności
ustawy i RODO.
Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i jest zawarta do czasu rozliczenia
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia
archiwizowania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w NCBR regulacjami.
Zmiana treści Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Integralną część niniejszej 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;
Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwóch
dla NCBR i jednym dla Dalszego Przetwarzającego.
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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 „Polityką 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
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osoby nieupoważnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
…………………………………
(data i podpis osoby upoważnionej)
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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 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 powierzonych do przetwarzania przez ministra właściwego do spraw
rozwoju regionalnego na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych
osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Nr
WER/NCBR/DO/2015 i Umowy dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku
z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wydane
w dniu…………….r.
Czytelny podpis osoby upoważnionej
do odwołania upoważnienia.
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3 do Umowy: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
Zbiór „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój"
Beneficjenci i partnerzy oraz ich pracownicy, którzy aplikują o środki unijne i realizują
projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
1. Nazwa beneficjenta
2. Forma prawna
3. Forma własność
4. NIP
5. REGON
6. Adres siedziby: Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Kraj,
Województwo, Powiat, Gmina, Telefon, Fax, Adres e-mail, Adres strony www
7. Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu beneficjenta
8. Osoba do kontaktów roboczych:
Imię, Nazwisko, Numer telefonu, Adres e-mail, Numer faksu, Adres, Ulica, Nr budynku, Nr
lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość
9. Partnerzy
10. Nazwa organizacji/instytucji
11. Forma prawna
12. Forma własności
13. NIP
14. REGON
15. Adres siedziby:
Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Kraj, Województwo, Powiat,
Gmina, Telefon, Fax, Adres e-mail, Adres strony www
16. Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera
Dane uczestników indywidualnych, instytucjonalnych
1. Kraj
2. Rodzaj uczestnika
3. Nazwa instytucji
4. Imię
5. Nazwisko
6. PESEL
7. Płeć
8. Wiek w chwili przystępowania do projektu
Strona 88 z 91

9. Wykształcenie
10. Województwo
11. Powiat
12. Gmina
13. Miejscowość
14. Ulica
15. Nr budynku
16. Nr lokalu
17. Kod pocztowy
18. Telefon kontaktowy
19. Adres e-mail
20. Data rozpoczęcia udziału w projekcie
21. Data zakończenia udziału w projekcie
22. Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu
23. Planowana data zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej, w której skorzystano ze
wsparcia
24. Wykonywany zawód
25. Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia)
26. Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie
27. Inne rezultaty dotyczące osób młodych (dotyczy IZM - Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia
Młodych)
28. Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa
Dane dotyczące personelu projektu
1. Imię
2. Nazwisko
3. Forma zaangażowania
4. Okres zaangażowania w projekcie
5. Wymiar czasu pracy
6. Stanowisko
7. Adres:
Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość
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Zakres danych osobowych użytkowników Centralnego systemu teleinformatycznego,
wnioskodawców, beneficjentów/partnerów
Beneficjenci/Partnerzy
1. Nazwa beneficjenta/partnera
2. Forma prawna beneficjenta/partnera
3. Forma własności
4. NIP
5. REGON
6. Adres:
Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Telefon, Fax, Adres e-mail
7. Kraj
Dane uczestników indywidualnych, instytucjonalnych
1. Kraj
2. Rodzaj uczestnika
3. Nazwa instytucji
4. Imię
5. Nazwisko
6. PESEL
7. Płeć
8. Wiek w chwili przystępowania do projektu
9. Wykształcenie
10. Województwo
11. Telefon kontaktowy
12. Adres e-mail
13. Data rozpoczęcia udziału w projekcie
14. Data zakończenia udziału w projekcie
15. Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu
16. Planowana data zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej, w której skorzystano ze
wsparcia
17. Wykonywany zawód
18. Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia)
19. Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie
20. Inne rezultaty dotyczące osób młodych (dotyczy IZM - Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia
Młodych)
21. Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa
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Dane dotyczące personelu projektu
1. Imię
2. Nazwisko
3. Forma zaangażowania
4. Okres zaangażowania w projekcie
5. Wymiar czasu pracy
6. Stanowisko
7. Adres:
Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość
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