Warszawa, dnia 13 września 2019 r.
ZATWIERDZAM
Agnieszka Ratajczak
Dyrektor Działu Współpracy Międzynarodowej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzone na podstawie art. 138o ustawy
Prawo zamówień publicznych

„Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu IdeaLab”.
Postępowanie znak: 42/19/US
Warsztat IdeaLab organizowany jest w ramach Programu „Badania Stosowane”
realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu
Finansowego na lata 2014-2021 przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

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

Oznaczenie sprawy: 42/19/US
1. ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
adres:
NARODOWE CENTRUM BADAŃ
I ROZWOJU w WARSZAWIE
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
www.ncbr.gov.pl
2.

Kontakt :
przetargi@ncbr.gov.pl
fax: +48 22 201 34 08

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone jest
zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2018 r., poz.1986 ze zm.) - zwanej dalej „ustawą PZP".
2.2. Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne, wymienione w załączniku XIV do dyrektywy
2014/24/UE o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro (art.
138g ust.1 pkt 1 ustawy PZP).
2.3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w sposób przejrzysty, obiektywny i
niedyskryminacyjny.
3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu IdeaLab.
Warsztat zostanie przeprowadzony w oparciu o metodę „sandpit” opracowaną przez
Brytyjską Radę ds. Badań w Zakresie Nauk Inżynieryjnych i Fizycznych (UK Engineering
and Physical Sciences Research Council) i stosowaną przez Norweską Radę ds. Badań
(Research Council of Norway) pod nazwą „idélab”. Jego celem jest przygotowanie
uczestników do opracowywania przełomowych projektów w zakresie badań i innowacji. W
ramach warsztatów wykorzystane zostaną kreatywne i innowacyjne techniki w celu
zwiększenia potencjału grupy i zachęcenia uczestników do poszukiwania nieszablonowych
rozwiązań związanych z wyzwaniami wyszczególnionymi w opisie warsztatów. Warsztaty
zapewnią uczestnikom niekonwencjonalną przestrzeń, dzięki której podniosą swoją
skuteczność w opracowywaniu swoich pomysłów badawczych. Pomysły na projekty
badawcze opracowane podczas warsztatu zostaną poddane ocenie ekspertów.
Warsztat prowadzony będzie w języku angielskim. W warsztacie udział weźmie około 30
uczestników z Polski, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, 5-8 ekspertów (dyrektor i mentorzy)
oraz przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, i Norweskiej Rady ds. Badań.

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego
Ogłoszenia o zamówieniu (dalej jako „Ogłoszenie”).

3.3. Pozycja we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
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80590000-6
80500000-9
80570000-0

4.

Usługi seminaryjne
Usługi szkoleniowe
Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

4.1. Termin przeprowadzenia warsztatów - zamówienia – 2-6 marca 2020 r.
4.2. Termin realizacji zamówienia - od daty podpisania umowy do dnia otrzymania oceny
warsztatów, przy czym nie później niż do 10 kwietnia 2020 r., pozostałe rozliczenia –
najpóźniej do dnia 30 lipca 2020 r.
4.3. Warsztat odbędzie się na terytorium Polski, w pomieszczeniach zapewnionych przez
Zamawiającego i odpowiednio wyposażonych.
5.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art 22 ust. 1 nie
podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, co potwierdzą przez
złożenie wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o
braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24
ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy PZP.
5.2. Warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej:
5.2.1.

Zdolność techniczna i zawodowa – doświadczenie.
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie co najmniej jednej
usługi, polegającej na przeprowadzeniu warsztatu dla min. 20 osób mającego na
celu wypracowanie koncepcji projektu badawczego (lub projektów badawczych),
angażującego osoby związane z różnymi dziedzinami nauki, której wartość wyniosła
co najmniej 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
W przypadku zamówień realizowanych w walutach obcych, Zamawiający dokona
przeliczenia wartości usługi na złote według kursu Narodowego Banku Polskiego
(NBP) z dnia zakończenia realizacji usługi.

5.2.2.

Zdolność techniczna i zawodowa – dysponowanie osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
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Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że
dysponuje lub będzie dysponować przy realizacji niniejszego zamówienia co
najmniej 3 wykwalifikowanymi facylitatorami, którzy spełniają łącznie warunki:
- posiadają wykształcenie wyższe;
- posiadają co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu roli facylitatora;
- posługują się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym, umożliwiającym
profesjonalne przeprowadzenie warsztatu w tym języku,
oraz z których co najmniej 2 przeprowadziło w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert co najmniej 1 warsztat w formule „sandpit”/„idélab”.
Zamawiający dopuszcza wykazanie dla spełnienia warunku, doświadczenia z różnych umów,
w ramach których łączna liczba przepracowanych miesięcy wynosi co najmniej 36.
5.3. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana wg formuły “spełnia/nie spełnia” na
podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów wymienionych w pkt 6
Ogłoszenia. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów winno jednoznacznie wynikać,
że ww. warunki Wykonawca spełnia.
5.4. 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.
5.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w pkt 5.2. Ogłoszenia polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych. W takim przypadku:
5.5.1. 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.
5.5.2. 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.
5.5.3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 5.6.
powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego
a)

zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
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b)

zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolność techniczną lub zawodową, o których mowa w pkt 5.4. powyżej.

5.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie z postępowania o udzielnie
zamówienia.

6.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.2.
Ogłoszenia oraz braku podstaw wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w pkt 5.1.
Ogłoszenia, Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą złożyć wraz z ofertą
następujące dokumenty:
6.1.1.

Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu usług, wartości, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenie
dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Wykaz należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Ogłoszenia.

6.1.2.

Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z
informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr
5 do Ogłoszenia.

6.1.3.

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy.

6.1.4.

Koncepcja wstępna warsztatu IdeaLab zgodna z metodologią „sandpit”
opracowaną przez Brytyjską Radę ds. Badań w Zakresie Nauk Inżynieryjnych i
Fizycznych
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(https://epsrc.ukri.org/funding/applicationprocess/routes/network/ideas/whatisasand
pit/), stosowaną przez Norweską Radę ds. Badań pod nazwą „idélab” oraz z
uwzględnieniem specyfiki Programu „Badania Stosowane” realizowanego w ramach
Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata
2014-2021. Zmiany do koncepcji wstępnej będą wprowadzane po uzgodnieniu z
Zamawiającym na pierwszym etapie realizacji usługi, poprzedzającym warsztat
IdeaLab. Koncepcję należy sporządzić zgodnie z opisem w SOPZ na własnym
szablonie. Zamawiający nie przewidział wzoru formularza. Koncepcja wstępna
podlegać będzie ocenie zgodnie z kryteriami oceny opisanymi w rozdziale 16, punkt
16.5. niniejszego ogłoszenia.
6.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.1.3. 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.
6.3. 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 6.2. 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 6.2. powyżej.
6.4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie
zamówienia wystarczy, że warunki określone w pkt 5.2. spełni jeden z nich lub Wykonawcy
spełnią je łącznie.
6.5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do
złożenia oświadczenia 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 6 do Ogłoszenia. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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6.6. 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.
6.7. Oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym rozdziale Ogłoszenia muszą spełniać
określone w ustawie i w przepisach 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 ze zm.) zwanego dalej
rozporządzeniem.
6.8. W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika wraz z ofertą Wykonawca winien
złożyć oryginał pełnomocnictwa albo kopię uwierzytelnioną notarialnie lub poświadczoną
za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy
(tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie
właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy). Nie jest dopuszczalne potwierdzanie za
zgodność z oryginałem treści pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika umocowanego
tymże pełnomocnictwem, radcę prawnego i adwokata. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać
uprawnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy.
6.9. 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 umowy spółki cywilnej, z której
wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy
konsorcjum.
6.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania najpierw oceny ofert, a następnie
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu.
6.11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych
wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących dokumentów lub treści złożonych ofert.
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6.12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny pod względem spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, a co za tym idzie do ewentualnego wezwania do uzupełnienia dokumentów
oraz złożenia wyjaśnień, tylko w stosunku do Wykonawcy najwyżej ocenionego w kryteriach
oceny ofert.
6.13. Zamawiający do terminu składania ofert może zmienić postanowienia niniejszego
ogłoszenia.

7.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI

7.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub za pomocą poczty
elektronicznej na adres: przetargi@ncbr.gov.pl. W temacie pisma należy podać tytuł
przetargu. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za
pomocą faksu lub poczty elektronicznej każda ze stron jest zobowiązana na żądanie drugiej
strony niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania. Przy komunikowaniu się przy pomocy
poczty elektronicznej konieczne jest wysyłanie podpisanych zgodnie z pkt 10.6. Ogłoszenia
skanów pism.
7.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia, kierując
swoje zapytania drogą elektroniczną na e-mail: przetargi@ncbr.gov.pl.
7.3. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej
Zamawiającego.
7.5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed
upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść Ogłoszenia.
7.6. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana Ogłoszenia stanie się jego częścią.
Dokonaną zmianę treści Zamawiający udostępni na stronie internetowej Zamawiającego.
7.7. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści Ogłoszenia
niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
7.8. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zamieści stosowną informację na
stronie internetowej Zamawiającego.
8.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
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9.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 60 dni, licząc od dnia upływu terminu
składania ofert.

10.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

10.1. Złożona oferta musi odpowiadać treści Ogłoszenia. Wykonawca może złożyć tylko jedną
ofertę. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Ofertę należy
przygotować w języku polskim i/lub angielskim, w sposób czytelny. Zamawiający nie wyraża
zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
10.2. Ofertę stanowi wypełniony Formularz oferty sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia, zawierający m.in.:
10.2.1. pełnomocnictwo - jeśli dotyczy;
10.2.2. wykaz usług wraz z dowodami potwierdzającymi należyte ich wykonanie,
10.2.3. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
10.2.4. wykaz usług do oceny oferty
10.2.5. wykaz osób do oceny oferty
10.2.6. koncepcję wstępną warsztatu IdeaLab w języku angielskim,
10.2.7. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy.
10.3.

Formularz oferty, a także wykaz usług i wykaz osób zaleca się sporządzić na drukach
stanowiących załączniki do Ogłoszenia.

10.4.

W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonego do Ogłoszenia Formularza
oferty, zobowiązany jest on złożyć ofertę w taki sposób, by treść oferty odpowiadała treści
Ogłoszenia. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonych druków
(Załącznik nr 2,3,4,5,5a,6 do Ogłoszenia), treść składanych oświadczeń oraz wykazu
usług i osób powinna potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub braku
podstaw wykluczenia obowiązujących w niniejszym postępowaniu.

10.5.

Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę w której musi być zaoferowana tylko
jedna cena, ustalona zgodnie z opisem w pkt 14 Ogłoszenia. Złożenie więcej niż jednej
oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

10.6.

Formularz oferty, wykaz usług i osób, a także oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 6.5. oraz inne
oświadczenia muszą być podpisane przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do
reprezentowania Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w
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odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej
Wykonawcy bądź posiadającą(-ce) stosowne pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 6.8.
10.7.

Kserokopie dokumentów, winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub osobę uprawnioną do takich czynności na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, z zastrzeżeniem pkt 6.8. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa
w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy
lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te
podmioty. By cel poświadczenia nie budził wątpliwości prosimy o następującą formułę na
dokumencie „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” na każdej zapisanej stronie bądź formułę
„Poświadczam za zgodność z oryginałem strony od …. do ….” oraz podpis(-y) osoby/osób
upoważnionej(-ych) do reprezentacji 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.

10.8.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentów w języku polskim i/lub w języku
angielskim.

10.9.

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:
1.

ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada
wartość gospodarczą,

2.

nie została ujawniona do wiadomości publicznej tzn. nie jest znana ogółowi lub osobom,
które ze względu na prowadzoną działalność są zainteresowane jej posiadaniem,

3.

podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
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W nawiązaniu do orzecznictwa arbitrażowego i sądowego, należy przyjąć, iż sferą tajemnicy
można objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym osobom lub określonej
grupie osób. Obszar ten nie może się rozciągać na informacje powszechnie znane lub te, o których
treści każdy zainteresowany może się legalnie dowiedzieć.
10.10. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:
10.10.1.

odczytywanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy

Pzp,
10.10.2.

które są jawne na mocy odrębnych przepisów,

10.10.3.

cen jednostkowych stanowiących podstawę wyliczenia ceny ofert.

11.

OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT

11.1. 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
przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu IdeaLab” Oznaczenie sprawy: 42/19/US oraz
„NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 30 września 2019 r. godz. 12.00”.
11.2. 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 Ogłoszeniu) 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.
11.3. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego
postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
12.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

12.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w kancelarii, pokój nr 204 piętro 2.
Termin składania ofert upływa dnia 30 września 2019 r. o godz. 11:00. Oferty otrzymane
przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone.
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12.2. 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.
12.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin ich składania tj. 30 września 2019 r. o
godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego w sali nr 108 piętro 1.
12.4. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po upływie terminu składnia
ofert.
12.5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
12.6. Wykonawca o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty powiadamia
Zamawiającego pisemnie.
12.7. Pismo informujące o zmianie lub wycofaniu oferty należy złożyć (przed terminem składania
ofert) zgodnie z opisem podanym w pkt 11 powyżej, oznaczając dodatkowo: „ZMIANA
OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.
12.8. 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.
13.

INFORMACJA O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

13.1. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
13.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podadzą kwotę, jaką zamierzają
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
13.3. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności
zawartych w ofertach.
13.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszczą na stronie www.ncbr.gov.pl
informacje dotyczące:
13.4.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
13.4.2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
13.4.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
13.5. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.
13.6. Oferty, które nie zostaną odrzucone, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie
z kryteriami oceny ofert określonym w pkt 16 Ogłoszenia.
13.7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym Ogłoszeniu i uzyska największą liczbę punktów zgodnie z
przyjętymi kryteriami oceny ofert.
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14.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

14.1. Cena oferty brutto1 jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją
zamówienia. Cena za wykonanie zamówienia winna obejmować wszystkie koszty
związane z realizacja całego przedmiotu zamówienia.
14.2. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
14.3. Cena określona przez Wykonawcę pozostaje niezmienna przez okres obowiązywania
umowy.
14.4. Cena oferty musi zostać wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności przyjmuje
się cenę wyrażoną słownie.
14.5. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. W związku z
tym, że usługa szkoleniowa finansowana jest w całości ze środków publicznych i
jest zwolniona z podatku VAT, Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie za
przygotowanie i realizację warsztatu w kwocie brutto równej kwocie netto2 (w PLN).
14.6. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie
zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych świadczeń.
14.7. Za ustalenie świadczeń obejmujących przedmiot zamówienia oraz sposób
przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia odpowiada
wyłącznie Wykonawca.
14.8. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia
Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest
szczegółowe zapoznanie się z SOPZ, a także sprawdzenie warunków wykonania
zamówienia oraz skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.
15.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

15.1. W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego w przedmiotowym
postępowaniu Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w
walutach obcych.
15.2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich.

1
2

Cena obejmująca wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia wraz z podatkiem VAT.
Cena obejmująca wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia bez podatku VAT.
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16.

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

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

Kryterium

Waga

Punkty

1.
2.

Cena (P)
Wstępna koncepcja warsztatu IdeaLab (K)
Przeprowadzone warsztaty w formule
„sandpit”/„idélab” (W)
Doświadczenie facylitatorów w prowadzeniu
warsztatów w formule „sandpit”/„idélab” (Y)

30%
40%

30 pkt
40 pkt

20%

20 pkt

10%

10 pkt

3.
4.

16.2. Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny
ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla
każdej oferty, za każde kryterium, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i wybierze
ofertę z najwyższą liczbą punktów ogółem, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Ocena końcowa oferty stanowić będzie średnią z ocen indywidualnych merytorycznych
członków komisji przetargowej przyznanych w kryterium cena, oraz punktów uzyskanych w
kryterium „Wstępna koncepcja warsztatu IdeaLab” i kryterium „Przeprowadzone warsztaty w
formule „sandpit”/„idélab”.
16.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
(Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku). Komisja w
ocenie merytorycznej będzie kierowała się wymienionymi powyżej podkryteriami
merytorycznymi oraz będzie przyznawać punkty w wymienionych przedziałach.
16.4. Kryterium – cena „P” - waga 30% (30% = 30 pkt)
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (45 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy, który
zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia podaną przez
Wykonawcę w Formularzu Oferty (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia), natomiast pozostali
Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym
wzorem:
P = (Pn : Po) * 30 pkt
gdzie:
Pn – najniższa cena brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
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Po – cena brutto oferty ocenianej
Wykonawca, w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 30 punktów.
16.5. Kryterium – „Wstępna koncepcja warsztatu IdeaLab” – waga 40 % (40% = 40 pkt). Punkty
zostaną przyznane na podstawie złożonej wraz z ofertą wstępnej koncepcji warsztatu IdeaLab
przygotowanej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Wykonawca, w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 punktów.
W sytuacji, gdy Wykonawca nie przedstawi koncepcji wraz z ofertą lub przedstawi
koncepcję niezgodną z formułą „sandpitu”/„idélabu”, oferta zostanie odrzucona.
Każda koncepcja będzie oceniana zgodnie z następującymi podkryteriami:
a) dopasowanie ramowego programu warsztatu do celów jakie mają zostać osiągnięte – do 6
pkt
b) dostosowanie metod do specyfiki i tematyki konkursu w ramach Programu
„Badania Stosowane” Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021
opisanych w SOPZ tj. załączniku nr 1 do ogłoszenia – do 8 pkt;
c) dopasowanie koncepcji programu warsztatu do grupy uczestników – do 4 pkt;
d) adekwatność zaproponowanych narzędzi warsztatowych do zidentyfikowania
potencjału uczestników – do 4 pkt;
e) dobór narzędzi i modułów warsztatowych, mających na celu powstanie
kwalifikowalnych partnerstw w konkursie w ramach Programu
„Badania Stosowane” Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 opisanych w
SOPZ tj. załączniku nr 1 do ogłoszenia – do 8 pkt;
f) analiza zagrożeń związanych z realizacją usługi i adekwatność sposobów przeciwdziałania
takim sytuacjom – do 4 pkt;
g) kompleksowość i adekwatność materiałów warsztatowych do zakresu
merytorycznego warsztatu IdeaLab.- do 2 pkt
h) czytelność podziału ról i odpowiedzialności wszystkich osób biorących udział w
warsztacie – do 2 pkt,
i) organizacja zespołu facylitatorów, identyfikacja zagrożeń związanych z
zespołem, dyspozycyjność, zastępowalność – do 2 pkt;
Punkty uzyskane przez ofertę w kryterium „Koncepcja warsztatu IdeaLab” zostaną
obliczone w następujący sposób:
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Przydział punktów zgodnie z poszczególnymi podkryteriami zostanie dokonany poprzez
zestawienie przedstawionych przez Wykonawcę koncepcji z koncepcjami przedstawionymi
przez innych Wykonawców. Po dokonaniu wskazanego zestawienia w ramach każdego
podkryterium, jeżeli możliwe jest zróżnicowanie przedstawionych przez Wykonawców koncepcji
w danym podkryterium, oceniona zostanie kolejność, w jakiej poszczególne koncepcje
Wykonawców najlepiej spełniają dane podkryterium.
Zamawiający dopuszcza sytuację, w której więcej niż jedna koncepcja otrzyma to samo miejsce
w zestawieniu. W takim przypadku, koncepcje pozostałych Wykonawców zajmą kolejno
następne miejsca w zestawieniu.
Jeżeli wszystkie lub kilka z przedstawionych do oceny koncepcji jest jednakowych i nie można
ocenić, które z nich w większym lub mniejszym stopniu spełniają wskazane podkryterium, to
wszystkim Wykonawcom lub odpowiednio kilku Wykonawcom, przyznawana jest liczba
punktów zgodna z miejscem koncepcji w zestawieniu.
Wykonawcy, który przedstawił koncepcję najlepiej spełniającą dane podkryterium spośród
wszystkich przedstawionych przez Wykonawców koncepcji, przyznaje się maksymalną liczbę
punktów możliwą do uzyskania za dane podkryterium.
Wykonawcy, który przedstawił koncepcję niespełniającą danego podkryterium albo spełniającą
go w najmniejszym stopniu, o ile nie zostały przyznane miejsca ex aequo, przyznaje się „0”
punktów za dane podkryterium.
W przypadku, gdy ocenie będzie podlegała jedna oferta, uzyska ona maksymalną liczbę
punktów albo 0 punktów.
Wykonawcom, których koncepcja oceniana jest jako spełniająca dane podkryterium w
mniejszym stopniu od najlepszej propozycji i w większym stopniu od najgorszej propozycji,
przyznaje się liczbę punktów pośrednią, obliczoną zgodnie z poniższymi zasadami. Pozostali
Wykonawcy otrzymają liczbę punktów proporcjonalną do miejsca w hierarchii.
a) dopasowanie ramowego programu warsztatu do celów jakie mają zostać osiągnięte – do 6
pkt
Liczba punktów obliczona zostanie wg wzoru:
A = [(Amax – Aobl.) : (Amax – 1)] * 6 pkt
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gdzie:
Amax – liczba ofert (np. 2, 3, 4 …n)
Aobl. – pozycja w zestawieniu oferty badanej w danym podkryterium
Wykonawca, w tym podkryterium może otrzymać maksymalnie 6 punktów.
b) dostosowanie metod do specyfiki i tematyki konkursu w ramach Programu
„Badania Stosowane” Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021
opisanych w SOPZ tj. załączniku nr 1 do ogłoszenia – do 8 pkt;
Liczba punktów obliczona zostanie wg wzoru:
B= [(Bmax – Bobl.) : (Bmax – 1)] * 8 pkt
gdzie:
Bmax – liczba ofert (np. 2, 3, 4 …n)
Bobl. – pozycja w zestawieniu oferty badanej w danym podkryterium
Wykonawca, w tym podkryterium może otrzymać maksymalnie 8 punktów.
c) dopasowanie koncepcji programu warsztatu do grupy uczestników – do 4 pkt;

Liczba punktów obliczona zostanie wg wzoru:
C = [(Cmax – Cobl.) : (Cmax – 1)] * 4 pkt
gdzie:
Cmax – liczba ofert (np. 2, 3, 4 …n)
Cobl. – pozycja w zestawieniu oferty badanej w danym podkryterium
Wykonawca, w tym podkryterium może otrzymać maksymalnie 4 punktów.
d) adekwatność zaproponowanych narzędzi warsztatowych do zidentyfikowania
potencjału uczestników – do 4 pkt;
Liczba punktów obliczona zostanie wg wzoru:
D = [(Dmax – Dobl.) : (Dmax – 1)] * 4 pkt
gdzie:
Dmax – liczba ofert (np. 2, 3, 4 …n)
Dobl. – pozycja w zestawieniu oferty badanej w danym podkryterium
Wykonawca, w tym podkryterium może otrzymać maksymalnie 4 punktów.
e) dobór narzędzi i modułów warsztatowych, mających na celu powstanie
kwalifikowalnych partnerstw w konkursie w ramach Programu
„Badania Stosowane” Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 opisanych w
SOPZ tj. załączniku nr 1 do ogłoszenia – do 8 pkt;
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Liczba punktów obliczona zostanie wg wzoru:
E = [(Emax – Eobl.) : (Emax – 1)] * 8 pkt
gdzie:
Emax – liczba ofert (np. 2, 3, 4 …n)
Eobl. – pozycja w zestawieniu oferty badanej w danym podkryterium
Wykonawca, w tym podkryterium może otrzymać maksymalnie 8 punktów.
f) analiza zagrożeń związanych z realizacją usługi i adekwatność sposobów przeciwdziałania
takim sytuacjom – do 4 pkt;
Liczba punktów obliczona zostanie wg wzoru:
F = [(Fmax – Fobl.) : (Fmax – 1)] * 4 pkt
gdzie:
Fmax – liczba ofert (np. 2, 3, 4 …n)
Fobl. – pozycja w zestawieniu oferty badanej w danym podkryterium
Wykonawca, w tym podkryterium może otrzymać maksymalnie 4 punktów.
g) kompleksowość i adekwatność materiałów warsztatowych do zakresu
merytorycznego warsztatu IdeaLab - do 2 pkt
Liczba punktów obliczona zostanie wg wzoru:
G = [(Gmax – Gobl.) : (Gmax – 1)] * 2 pkt
gdzie:
Gmax – liczba ofert (np. 2, 3, 4 …n)
Gobl. – pozycja w zestawieniu oferty badanej w danym podkryterium
Wykonawca, w tym podkryterium może otrzymać maksymalnie 2 punkty.
h) czytelność podziału ról i odpowiedzialności wszystkich osób biorących udział w
warsztacie – do 2 pkt,

Liczba punktów obliczona zostanie wg wzoru:
H = [(Hmax – Hobl.) : (Hmax – 1)] * 2 pkt
gdzie:
Hmax – liczba ofert (np. 2, 3, 4 …n)
Hobl. – pozycja w zestawieniu oferty badanej w danym podkryterium
Wykonawca, w tym podkryterium może otrzymać maksymalnie 2 punkty.
i) organizacja zespołu facylitatorów, identyfikacja zagrożeń związanych z
zespołem, dyspozycyjność, zastępowalność – do 2 pkt;
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Liczba punktów obliczona zostanie wg wzoru:
I = [(Imax – Iobl.) : (Imax – 1)] * 2 pkt
gdzie:
Imax – liczba ofert (np. 2, 3, 4 …n)
Iobl. – pozycja w zestawieniu oferty badanej w danym podkryterium
Wykonawca, w tym podkryterium może otrzymać maksymalnie 2 punkty.

16.6. Kryterium – przeprowadzone warsztaty w formule sandpit/idélab – waga 20% (20% = 20
pkt).
Punkty w kryterium „przeprowadzone warsztaty w formule „sandpit”/„idélab” będą
przyznawane jeśli Wykonawca wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na
przeprowadzeniu warsztatu w formule „sandpit”/„idélab” w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert. Przez zamówienie rozumie się usługę świadczoną w
ramach odrębnej umowy. Punkty w przedmiotowym kryterium będą przyznawane zgodnie z
poniższą tabelą:
Przeprowadzenie warsztatów w

Liczba punktów

formule „sandpit”/„idélab”
wykonanie 4 lub więcej warsztatów

20 pkt

wykonanie 3 warsztatów

15 pkt

wykonanie 2 warsztatów

10 pkt

wykonanie 1 warsztatu

5 pkt

brak wykonania warsztatu

0 pkt

Wykonawca wskazuje łączną liczbę usług spełniających wymogi, o których mowa wyżej w
formularzu oferty (załącznik nr 2 do Ogłoszenia), natomiast wykaz tych usług będzie stanowił
załącznik do formularza oferty (załącznik nr 3 do Ogłoszenia). Do wykazu należy załączyć
dowody potwierdzające, czy usługi zostały wykonane. Dowodami, o których mowa
powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
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16.7. Kryterium - Doświadczenie facylitatorów w prowadzeniu warsztatów w formule
„sandpit”/„idélab” – waga 10% (10% = 10 pkt).
Punkty w kryterium „Doświadczenie facylitatorów w prowadzeniu warsztatów w formule
„sandpit”/„idélab”” będą przyznawane jeśli co najmniej dwóch facylitatorów wskazanych
przez Wykonawcę w załączniku nr 5a do ogłoszenia przeprowadziło w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 warsztaty w formule „sandpit”/„idélab”
Punkty w przedmiotowym kryterium będą przyznawane zgodnie z poniższą tabelą:

Doświadczenie facylitatorów w

Liczba punktów

prowadzeniu warsztatów formule
„sandpit”/„idélab
co najmniej 2 facylitatorów z

10 pkt

przeprowadzonymi co najmniej 2
warsztatami
jeden lub mniej facylitatorów z

0 pkt

przeprowadzonymi co najmniej 2
warsztatami
Wykonawca w formularzu oferty (załącznik nr 2 do Ogłoszenia) wskazuje łączną liczbę
warsztatów przeprowadzonych przez co najmniej dwóch facylitatorów spełniających wymogi,
o których mowa wyżej, natomiast wykaz tych warsztatów będzie stanowił załącznik do
formularza oferty (załącznik nr 5a do Ogłoszenia).
16.8. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie będą podlegały odrzuceniu.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały
złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
17. WYKLUCZENIE WYKONAWCY, ODRZUCENIE OFERTY, UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
17.1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który:
17.1.1. nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 5.2.
Ogłoszenia,
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17.1.2. nie wykazał braku podstaw wykluczenia z powodu okoliczności wskazanych w pkt
5.1. Ogłoszenia,
17.1.3. złoży nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
17.2. Zamawiający poprawi w ofertach: oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; oczywiste omyłki pisarskie oraz inne
omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujące istotnej zmiany
treści oferty.
O powyższym Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
17.3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
17.3.1. jest niezgodna z ustawą
17.3.2. jej treść nie odpowiada treści niniejszego Ogłoszenia;
17.3.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
17.3.4. zawiera rażąco niską cenę lub Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie
Zamawiającego nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze
złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku
do przedmiotu zamówienia.
Jeżeli cena oferty Wykonawcy wzbudzi podejrzenia Zamawiającego co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami
określonymi przez niego, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym
złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość
ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
17.3.5. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
17.3.6. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie zgodził się na poprawienie innej omyłki
polegającej na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujące istotnej zmiany
treści oferty;
17.3.7. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
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17.3.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
17.4. Zamawiający nie udzieli zamówienia jeżeli:
17.4.1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
17.4.2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że
Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
17.4.3. w przypadku, o którym mowa w pkt 16.8. Ogłoszenia, zostały złożone oferty
dodatkowe o takiej samej cenie;
17.4.4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub interesie
Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
17.4.5. jeżeli postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
17.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 rezygnacji lub unieważnienia Zamówienia w uzasadnionych przypadkach (np. zmiany
decyzji zamawiającego w zakresie konieczności realizacji zamówienia) przed wyborem
oferty najkorzystniejszej;
 negocjacji warunków zamówienia.
17.6. Zamawiający może nie udzielić niniejszego zamówienia, wówczas zgodnie z art. 138o ust. 4
ustawy PZP niezwłocznie zamieszcza informację o nieudzieleniu zamówienia na stronie
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
17.7. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w Ogłoszeniu. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni
wszystkie warunki postawione w niniejszym Ogłoszeniu oraz otrzyma największą liczbę
punktów spośród rozpatrywanych ofert.
17.8. W ciągu 3 dni od dnia otwarcia ofert Zamawiający upubliczni ceny przedstawione przez
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a następnie:
17.8.1. dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, albo
17.8.2. zaprosi wszystkich wykonawców przed wyborem najkorzystniejszej oferty do
negocjacji. Wykonawca będzie mógł przystąpić do negocjacji, ale nie będzie musiał.
Nieprzystąpienie do negocjacji nie będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z
postępowania. Zamawiający z każdym Wykonawcą, z którym prowadzone będą negocjacje
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podpisze protokół z negocjacji. Po przeprowadzeniu negocjacji ze wszystkimi Wykonawcami,
którzy wyrażą taką chęć, Zamawiający opublikuje protokół z negocjacji i przedstawi nowe
ceny Wykonawców. Do drugiego etapu zostanie wybranych dwóch Wykonawców z
najkorzystniejszymi ofertami, celem odbycia dalszych negocjacji i w konsekwencji wyboru
oferty najkorzystniejszej po drugim etapie negocjacji, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może
wybrać najkorzystniejszą ofertę już po pierwszym etapie (wówczas nie będzie miała miejsca
druga runda negocjacji). Negocjacje mogą być prowadzone w formie komunikacji
elektronicznej (np. poprzez Skype for Business lub inny komunikator internetowy, poprzez
rozmowę telefoniczną).
17.9. Wyniki postępowania zostaną przekazane Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
najkorzystniejszej oferty i zostaną zamieszczone na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji
Publicznej.

18. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
18.1. 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.
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
19.1. Umowa w sprawie wykonania zamówienia publicznego, którego przedmiot został określony
w niniejszym Ogłoszeniu, zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści
niniejszego Ogłoszenia oraz danych zawartych w ofercie.
19.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu
widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym Ogłoszeniu.
19.3. Zamawiający określi datę i sposób podpisania umowy.
19.4. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
19.4.1. informacje dotyczące wskazania osób podpisujących umowę oraz osób upoważnionych
do kontaktów w sprawach realizacji umowy;
19.4.2. arkusz weryfikacji podmiotu przetwarzającego dane osobowe (załącznik nr 9).

Strona 23 z 50

Oznaczenie sprawy: 42/19/US
19.5. 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.
19.6. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę
odrębnym pismem lub drogą mailową.
19.7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
19.8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

20. PODWYKONAWSTWO
20.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
20.2. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie takiego podmiotu, jak za własne działania lub
zaniechania.
20.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcy/-om i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (o
ile są znane). Informację należy podać w formularzu Oferty.
21.

Pozostałe informacje
Nie przewiduje się

21.1. zawarcia umowy ramowej;
21.2. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
21.3. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;
21.4. zwrotu koszów udziału w postępowaniu.
22.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
1.

Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2.

Załącznik Nr 2 – Formularz oferty

3.

Załącznik Nr 3 – Wykaz usług do oceny oferty

4.

Załącznik Nr 4 – Wykaz usług na potwierdzenie spełniania warunku udziału

5.

Załącznik Nr 5 – Wykaz osób na potwierdzenie spełnienia warunku udziału

6.

Załącznik Nr 5a – Wykaz osób do oceny oferty

7.

Załącznik Nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP
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8.

Załącznik Nr 7 – Obowiązek informacyjny

9.

Załącznik Nr 8 - Istotne postanowienia umowy

10. Załącznik Nr 9 – Arkusz weryfikacji podmiotu przetwarzającego dane osobowe
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Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(SOPZ)
I. Informacje o przedmiocie zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu IdeaLab. Warsztat zostanie
przeprowadzony w oparciu o metodę „sandpit” opracowaną przez Brytyjską Radę ds. Badań w Zakresie Nauk
Inżynieryjnych i Fizycznych (UK Engineering and Physical Sciences Research Council) i stosowaną przez
Norweską Radę ds. Badań (Research Council of Norway) pod nazwą „idélab”.
Warsztat IdeaLab organizowany jest w ramach Programu „Badania Stosowane” realizowanego w ramach
Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju (Zamawiający).
Warsztat IdeaLab otrzymał dofinansowanie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach
Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, zgodnie z umową
programową zawartą pomiędzy Komitetem Mechanizmu Finansowego EOG, Ministerstwem Spraw
Zagranicznych Norwegii i Krajowym Punktem Kontaktowym.
Usługa zostanie w całości sfinansowana ze środków publicznych – 85% środków pochodzi z Mechanizmu
Finansowego EOG i Norweskiego mechanizmu Finansowego, zaś 15% dofinansowania stanowią środki krajowe.
II. Cel zamówienia
Celem warsztatu IdeaLab jest przygotowanie jego uczestników do opracowywania przełomowych projektów w
zakresie badań i innowacji. W ramach warsztatów wykorzystane zostaną kreatywne i innowacyjne techniki w celu
zwiększenia potencjału grupy i zachęcenia uczestników do poszukiwania nieszablonowych rozwiązań
związanych z wyzwaniami wyszczególnionymi w opisie warsztatów. Warsztaty zapewnią uczestnikom
niekonwencjonalną przestrzeń, dzięki której podniosą swoją skuteczność w opracowywaniu swoich pomysłów
badawczych. Pomysły na projekty badawcze opracowane podczas warsztatu zostaną poddane ocenie
ekspertów.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Warsztat zostanie przeprowadzony w oparciu o metodologię „sandpit” opracowaną przez Brytyjską Radę ds.
Badań
w
Zakresie
Nauk
Inżynieryjnych
i
Fizycznych
(https://epsrc.ukri.org/funding/applicationprocess/routes/network/ideas/whatisasandpit/) i stosowaną przez
Norweską Radę ds. Badań pod nazwą „idélab”.
Warsztat i kontakty z Zamawiającym, związane z jego przygotowaniem i przeprowadzeniem, będą odbywały
się w języku angielskim.
2. Usługa obejmuje:
a.

b.

Przygotowanie warsztatu IdeaLab i jego przeprowadzenie w terminach i w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego (tj. na terytorium Polski), zgodnie z wstępną koncepcją przedstawioną w ramach
prowadzonych procedur i podlegającą zmianom ustalanym wspólnie z Zamawiającym;
Przeprowadzenie spotkania przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w
Warszawie, w celu omówienia wstępnej koncepcji i szczegółów procesu przygotowania warsztatu IdeaLab;
Zamawiający nie pokrywa kosztów ani nie organizuje noclegów i podróży przedstawicieli Wykonawcy do
Warszawy;
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c.

d.

e.

f.

g.
h.
i.

j.

Dostosowanie formuły „sandpit” / „idélab” do indywidualnych potrzeb Programu „Badania stosowane”
realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata
2014-2021;
Opracowanie działań warsztatowych ukierunkowanych na wspieranie procesu opracowywania
przełomowych projektów w zakresie badań i innowacji – wsparcie grupy w dogłębnym zrozumieniu wyzwań,
jakie niesie za sobą warsztat, wybór odpowiednich, innowacyjnych narzędzi, które pozwolą uczestnikom na
spojrzenie na świat z nowej perspektywy, która kwestionuje obecne podejścia, z wykorzystaniem technik
kreatywnych umożliwiających uczestnikom opracowanie nowych rozwiązań i pomysłów badawczych;
Informowanie dyrektora i mentorów Warsztatu IdeaLab, jak również przedstawicieli Zamawiającego o
planowanych działaniach realizowanych podczas warsztatów, oraz o ich roli i obowiązkach podczas
spotkania organizacyjnego w dniu poprzedzającym rozpoczęcie warsztatu;
Umożliwienie komunikacji interpersonalnej pomiędzy uczestnikami warsztatu, ukierunkowanej na wymianę
pomysłów, poprawę myślenia lateralnego i napędzanie rewolucyjnego podejścia do wyzwań badawczych
warsztatu, oraz zrozumienie dostępnych kompetencji i doświadczeń, wspieranie członków grupy w
przejmowaniu różnych funkcji w ramach opracowanych pomysłów badawczych, zapobieganie konfliktom,
które utrudniają realizację zadań podczas warsztatu;
Planowanie udziału i działań interesariuszy, jeżeli jest to istotne dla realizacji celów warsztatu;
Zapewnienie personelu (facylitatorów) odpowiedzialnego za przeprowadzenie warsztatu;
Zorganizowanie przejazdu facylitatorów do miejsca, w którym odbędzie się warsztat (tj. terytorium Polski) i
transportu powrotnego. Zamawiający zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w hotelu, w którym odbędzie
się warsztat;
Zapewnienie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatu. Wszystkie materiały należy
przygotować w języku angielskim. Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie, wydruk i zakup
materiałów na potrzeby warsztatu.

3.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przez Zamawiającego:

a.

e.

Warsztat odbędzie się na terytorium Polski, w pomieszczeniach zapewnionych przez Zamawiającego,
wyposażonych w stoły, krzesła i projektor.
W warsztacie udział weźmie około 30 uczestników z Polski, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, 5-8 ekspertów
(dyrektor i mentorzy) oraz przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, i Norweskiej Rady ds.
Badań.
Zaproszeni mogą zostać interesariusze.
Zaproszeni mogą zostać obserwatorzy z instytucji zaangażowanych w realizację Programu „Badania” w
ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021,
Warsztat IdeaLab odbędzie się w dniach 2-6 marca 2020 r.

4.

Zamawiający proponuje następujący harmonogram realizacji usługi:

a.

Spotkanie Zamawiającego i Wykonawcy w celu omówienia wstępnej koncepcji i ustalenia szczegółów
procesu przygotowania warsztatu IdeaLab; spotkanie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie
Zamawiającego przy ul. Nowogrodzkiej 47a, 00-695 Warszawa, Polska, w terminie 30 dni kalendarzowych
od daty podpisania umowy.
Rozwinięcie wstępnej koncepcji warsztatu IdeaLab przy współpracy z Zamawiającym, w tym opracowanie
ostatecznego, szczegółowego programu warsztatu IdeaLab, co najmniej 30 dni kalendarzowych przed
planowanym dniem rozpoczęcia warsztatu, oraz przedłożenie go Zamawiającemu razem z projektem
materiałów warsztatowych (prezentacje, zestawy ćwiczeń), przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo
do zgłaszania wszelkich uwag wiążących dla Wykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych.
Facylitatorzy przeprowadzą spotkanie organizacyjne z przedstawicielami Zamawiającego i ekspertami w
celu omówienia planu warsztatu, zadań przydzielonych osobom zaangażowanym w jego organizację itp. w

b.

c.
d.

b.

c.
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d.
e.

dniu poprzedzającym rozpoczęcie warsztatu, tj. 1 marca 2020 r. Spotkanie odbędzie się w miejscu
przeprowadzenia warsztatu. Zamawiający wynajmie na ten cel odpowiednią salę konferencyjną.
Przeprowadzenie warsztatu IdeaLab w terminie 2-6 marca 2020 r. w miejscu znajdującym się na terenie
Polski, wskazanym przez Zamawiającego.
Przygotowanie i przedłożenie oceny warsztatu IdeaLab w terminie 30 dni kalendarzowych od daty jego
zakończenia.

5.

Usługa zostanie zrealizowana w ramach czasowych obejmujących okres od daty podpisania umowy do dnia
otrzymania oceny warsztatów, przy czym nie później niż do 10 kwietnia 2020 r.

6.

KONCEPCJA WSTĘPNA WARSZTATU IDEALAB

a.

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi warsztat IdeaLab na podstawie koncepcji wstępnej, która zostanie
załączona do złożonej oferty, zgodnej z metodologią „sandpit” opracowaną przez Brytyjską Radę ds. Badań
w Zakresie Nauk Inżynieryjnych i Fizycznych, stosowaną przez Norweska Rada ds. Badań pod nazwą
„idélab” oraz z uwzględnieniem specyfiki Programu „Badania Stosowane” realizowanego w ramach
Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Zmiany do
koncepcji wstępnej będą wprowadzane po uzgodnieniu z Zamawiającym na pierwszym etapie realizacji
usługi, poprzedzającym warsztat IdeaLab.
b. Koncepcja wstępna będzie zawierać opis obejmujący co najmniej następujące etapy warsztatu IdeaLab:
 zapoznanie uczestników i pogłębienie zrozumienia tematu warsztatu i wyzwań, z którymi muszą się
zmierzyć,
 opracowanie pomysłów na projekty i tworzenie partnerstw pomiędzy uczestnikami,
 ocena przedłożonych pomysłów na projekty przez ekspertów (dyrektor i mentorzy).
c.

Koncepcja wstępna powinna zawierać:












d.

opis celów, które muszą zostać osiągnięte oraz ich uwzględnienie w programie ramowym warsztatu,
prezentację i uzasadnienie metod, które planuje zastosować Wykonawca, z uwzględnieniem specyfiki i
tematu warsztatu realizowanego w ramach Programu „Badania Stosowane” realizowanego w ramach
Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014- 2020,
opisanego w Załączniku 1,
prezentację i uzasadnienie sposobu, w jaki Wykonawca planuje dostosować program warsztatu do grupy
uczestników, wraz z narzędziami, jakie Wykonawca planuje zastosować w celu określenia potencjału
uczestników,
prezentację i uzasadnienie metod, które Wykonawca planuje zastosować, z uwzględnieniem wymagań
dotyczących partnerstw utworzonych podczas warsztatu w ramach Programu „Badania Stosowane”
realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na
lata 2014- 2020, opisanego w Załączniku 1,
analizę zagrożeń związanych z realizacją usługi, wraz z opisem metod wykorzystanych do zapobiegania
wystąpieniu tych zagrożeń,
informacje dotyczące danych, dokumentów itp. związanych z usługą, które Zamawiający powinien
udostępnić w celu skutecznej realizacji usługi przez Wykonawcę,
opis planowanych materiałów warsztatowych,
określenie roli wszystkich uczestników warsztatu,
opis doświadczenia planowanych facylitatorów, w tym uzasadnienie i organizację zespołu,
opis doświadczenia Wykonawcy.

Dokument pt. „Koncepcja wstępna warsztatu IdeaLab” (IdeaLab Workshop Initial Concept) nie powinna
przekroczyć 10 stron (format: A4, czcionka: Times New Roman, Rozmiar czcionki: 11; interlinia: pojedyncza,
margines prawy i lewy: 2 cm; margines górny i dolny: 1,5 cm). Koncepcję wstępną należy przygotować w
języku angielskim.
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7. FACYLITATORZY (PERSONEL WYKONAWCY PRZEPROWADZAJĄCY WARSZTAT IDEALAB)
a. Wykonawca zapewni, że warsztat IdeaLab przeprowadzi co najmniej 3 wykwalifikowanych facylitatorów.
Każda osoba wskazana jako facylitator powinna:




posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych,
legitymować się co najmniej trzyletnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji facylitatora
znać język angielski na poziomie zaawansowanym, umożliwiającym profesjonalne przeprowadzenie
warsztatu; w przypadku gdy język angielski nie jest językiem ojczystym facylitatora, na potwierdzenie
znajomości języka angielskiego złożone zostanie oświadczenie w sprawie znajomości języka
angielskiego na poziomie zaawansowanym, zawierające listę co najmniej 5 warsztatów zrealizowanych
w języku angielskim.

Co najmniej dwie z tych osób powinny przeprowadzić, w okresie 3 lat poprzedzającym ostateczny termin
składania ofert, co najmniej 1 warsztat w formule „sandpit” / „idélab”, ze wskazaniem instytucji na rzecz
których świadczone były przedmiotowe usługi i z którymi Zamawiający może skontaktować się w sprawie
referencji, w celu potwierdzenia kwalifikacji facylitatora.
Zamawiający dopuszcza możliwość, w której dwa ostatnie dni warsztatu są prowadzone przez co najmniej
dwóch wykwalifikowalnych facylitatorów.
b. Warsztat zostanie przeprowadzony przez osoby wyszczególnione w wykazie załączonym do oferty.
c. W uzasadnionych przypadkach (jak działanie siły wyższej), Wykonawca może rozszerzyć wykaz osób poprzez
dodanie kolejnych facylitatorów lub zastąpienie wymienionej na liście osoby innym facylitatorem, który spełnia
kryteria wyszczególnione w podpunkcie a. Zastępstwo jest dozwolone w okresie wykonywania zamówienia,
przy czym musi zostać każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego.
8. OCENA WARSZTATU IDEALAB
a. Wykonawca przeprowadzi ocenę warsztatu IdeaLab i prześle ją drogą elektroniczną nie później niż do 10
kwietnia 2020 r. Poprzez ocenę rozumie się informację zwrotną przygotowaną przez Wykonawcę dla
Zamawiającego, zawierającą pisemny opis procedury oceny i wskazującą, które z celów warsztatu zostały
osiągnięte i w jakim stopniu; Wykonawca zaproponuje wnioski dotyczące zrealizowanego warsztatu.
b. Dokument pt. „Ocena warsztatu IdeaLab” (The Evaluation of the IdeaLab Workshop) nie powinien przekroczyć
3 stron (format: A4, czcionka: Times New Roman, Rozmiar czcionki: 11; interlinia: pojedyncza, margines
prawy i lewy: 2 cm; margines górny i dolny: 1,5 cm). Ocenę należy przygotować w języku angielskim.
c. Po otrzymaniu oceny sporządzony zostanie protokół odbioru. Protokół odbioru potwierdza fakt prawidłowego
zrealizowania usługi, przy czym jeżeli rzeczony dokument zostanie podpisany przez Zamawiającego bez
zastrzeżeń, stanowi on dowód, że usługę zrealizowano bez zastrzeżeń i jest podstawą do płatności.
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Załącznik 1
Szczegółowy opis warsztatu IdeaLab w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego
Mechanizmu Finansowego
1. Głównym celem Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021
jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie
stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem (eeagrants.org).
2. Celem programu „Badania” jest poprawa rozwoju wiedzy w oparciu o badania. Celem Programu „Badania
Stosowane” jest poprawa wydajności polskich badań stosowanych.
3. Celem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest finansowanie wielostronnych lub dwustronnych projektów
badawczych, w tym badań stosowanych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Badania podstawowe (np.
badania teoretyczne nad określonym zagadnieniem) mogą stanowić niewielką część projektu.
a) Badania podstawowe oznaczają prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede
wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez
nastawienia na bezpośrednie zastosowanie praktyczne;
b) Badania przemysłowe/stosowane oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu
zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług,
lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług.
Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę
prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a
także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania
dowodu w przypadku technologii generycznych;
c) Eksperymentalne prace rozwojowe oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie
dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej
wiedzy i umiejętności na potrzeby planowania lub projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych
produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu
pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług;
Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje,
opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów,
procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których
głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny
kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Działania te obejmują również opracowywanie prototypów
i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp z
konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest
zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do celów demonstracyjnych i dowodowych. Eksperymentalne
prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii
produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie
zmiany mają charakter ulepszeń;
4. Temat warsztatu IdeaLab brzmi: „Miasta przyszłości: usługi i rozwiązania”
Celem tego warsztatu będzie zachęcenie uczestników do nieszablonowego spojrzenia na rozwiązania, usługi i
technologie ukierunkowane na organizację miast i przestrzeni miejskiej, jako miejsc dobrych do życia i pracy w
2040 r. Spotkanie to stanowi niekonwencjonalną przestrzeń dla ekspertów reprezentujących różne dziedziny,
którzy wspólnie opracują nowe pomysły wspierające tworzenie miast przyszłości i odpowiadające na
nieprzewidziane wyzwania, które z pewnością mogą się pojawić.
Do udziału w warsztacie zapraszamy ekspertów z różnych dziedzin (m.in. urbanistyka, zarządzanie miastami,
ekologia, ICT, nauki społeczne, humanistyczne, technologie). Lista tych obszarów nie jest wyczerpująca. Jeżeli
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Państwa specjalizacja nie znajduje się na liście, lecz uważają Państwo, że wasza wiedza i doświadczenie mogą
pomóc w kształtowaniu miast przyszłości, czekamy na zgłoszenia.


Wprowadzenie

Połowa populacji świata (3,5 miliarda ludzi) mieszka obecnie w miastach, przy czym przewiduje się, że w
niedalekiej przyszłości liczba ta wzrośnie do 5 miliardów. Przed miastami jutra stoi wiele wyzwań. Miasta muszą
reagować na trendy demograficzne, nierówności społeczne, zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska
(w tym zanieczyszczenie powietrza), wzrastające zużycie energii elektrycznej, kwestie mobilności, emisje
dwutlenku węgla i wiele innych problemów. W tym zglobalizowanym świecie problemy, z jakimi zmagają się
miasta, występują niezależnie od granic czy podziałów narodowościowych. Z tego powodu multidyscyplinarne
rozwiązania badawcze dla przyszłych miast opracowane przez uczestników z Polski, Norwegii, Islandii i
Liechtensteinu uzyskają wsparcie w ramach programu.
Zgodnie z Celami zrównoważonego rozwoju ONZ, w niedalekiej przyszłości miasta powinny stać się miejscami
bezpiecznymi, integrującymi, zrównoważonymi i trwałymi. W jaki sposób nasze miasta mogą lepiej wychodzić
naprzeciw potrzebom mieszkańców?
Uważamy, że niektóre z wyzwań stojących przed miastami przyszłości mogą być rozwiązane z zastosowaniem
technologii przyszłości. W celu zapewnienia odpowiedzialnych społecznie rozwiązań dla miast przyszłości,
technologie powinny być opracowywane przy współpracy z mieszkańcami i użytkownikami.


Wyzwania badawcze

Nowe rozwiązania i usługi na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców terenów miejskich - przykłady ważnych
perspektyw
•

Interakcja człowieka z maszynami

Przemiany cyfrowe i wykorzystanie kluczowych technologii wspomagających może przyspieszyć transformację
miast. Mieszkańcy i użytkownicy miast jutra nie unikną korzystania z innowacyjnych technologii w codziennym
życiu i komunikowania się z nimi. Jak możemy zapewnić, że sztuczna inteligencja będzie bezpieczna,
ukierunkowana na użytkowników i wolna od niezamierzonej dyskryminacji? Jak technologie przyszłości mogą
służyć miastom przyszłości?
•

Uniezależnienie się od dużych firm z sektora ICT

Usługi IT świadczone przez międzynarodowe korporacje (np. wyszukiwarki, technologie chmury, media
społecznościowe) stały się nieodłączną częścią naszego życia. Możemy przypuszczać, że miasta przyszłości
staną się jeszcze bardziej zależne od technologii teleinformatycznych (wykorzystanie dużych zbiorów danych big data, i Internetu rzeczy - Internet of Things, itp.). Co stałoby się, gdyby globalne firmy IT wycofały się z
działalności w Europie? Jak możemy uniezależnić miasta przyszłości i ich mieszkańców od międzynarodowych
korporacji, monopolistów w sektorze IT? Jak możemy zapewnić bezpieczeństwo danych wykorzystywanych
przez inteligentne miasta?
•

Poprawa demokratycznego zaangażowania w miastach przyszłości

Miasta przyszłości muszą być zarządzane wspólnie z mieszkańcami i innymi interesariuszami. W jaki sposób
narzędzia i rozwiązania pomocą kształtować politykę innowacyjnych miast? Co można zrobić w celu
zaangażowania różnych podmiotów w procedury decyzyjne i spełnienia potrzeb osób w trudnej sytuacji, kobiet,
dzieci, osób z niepełnosprawnościami i osób starszych? Jak rozwiązania informatyczne i telekomunikacyjne oraz
inne technologie mogą wesprzeć zaangażowanie demokratyczne w miastach przyszłości?
•

Zielone i niebieskie miasto przyszłości
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Obecnie zauważyć można trend w zakresie zielonych budynków i upraw hydroponicznych w miastach. Czy
miasto jutra pozostanie miejscem, gdzie tereny zielone będą dostępne dla wszystkich? Jak możemy zapewnić
różnorodność biologiczną w mieście i zrównoważony rozwój miast? Czy nowoczesne narzędzia i technologie
pomogą wprowadzić więcej zieleni do przestrzeni miejskiej, która tym samym stanie się bardziej przyjazna do
życia?
Niedobory wody są obecnie poważnym problemem, który w przyszłości stanie się jeszcze poważniejszy z powodu
zwiększającego się zapotrzebowania na wodę i jej niedostateczną podaż. Miasta jutra muszą dostosować się do
zmian klimatycznych, obejmujących zmienione warunki pogodowe (w tym susze i powodzie). Jak miasta mogą
wydajnie gospodarować zasobami wody? Jak mogą nawiązać połączenie i kształtować interakcje pomiędzy
zasobami wodnymi i zielenią?
Powyższe wyzwania badawcze są przykładami istotnych pomysłów projektowych, które zostaną opracowane
podczas warsztatów; nie są obowiązkowe. Uczestnicy mogą również przyjąć inne perspektywy poszukiwania
sposobów na spełnienie potrzeb mieszkańców miast przyszłości.


Planowane wyniki

Podczas warsztatu chcielibyśmy skupić się na miastach znajdujących się w Polsce, Norwegii, Islandii i
Liechtensteinie. Uczestnicy mogą opracować pomysły dla jednego konkretnego miasta lub skupić się na bardziej
uniwersalnych rozwiązaniach dla miast znajdujących się w wyżej wymienionych krajach.
Celem warsztatu jest przygotowanie przez uczestników wstępnych propozycji projektu. Mile widziane będą
pomysły na projekty, które wygenerują nowe rozwiązania, usługi, produkty i procesy dla miast przyszłości i ich
mieszkańców. Projekty mogą obejmować, np. badania ukierunkowane na uzyskanie nowej wiedzy i umiejętności
w zakresie opracowania nowych produktów, procesów lub usług, opracowania prototypów, demonstracji,
projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Z uwagi
na fakt, że termin wdrożenia pomysłów projektowych to 2040 r., nie oczekujemy, że rezultaty projektu będą
gotowe do wprowadzenia (komercjalizacji) bezpośrednio po jego zakończeniu.
Zaznaczamy, że w projekt musi obejmować badania stosowane lub eksperymentalne prace rozwojowe. Badania
podstawowe (np. badania teoretyczne zagadnienia) mogą stanowić niewielką część projektu.
5. Celem warsztatu IdeaLab jest opracowanie pomysłów projektowych i wniosków wstępnych. W celu aplikowania
o dofinansowanie, wstępne wnioski zostaną rozwinięte w pełne wnioski projektowe, które zostaną złożone w
ramach naboru pełnych wniosków.
6. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach naboru pełnych wniosków dofinansuje projekty, które
a. odpowiadają na wyzwania IdeaLab: Miasta przyszłości: usługi i rozwiązania,
b. przedstawiają interdyscyplinarną perspektywę, angażując specjalistów z różnych dziedzin (np. urbanistyka,
zarządzanie miastami, ekologia ICT, nauki społeczne, humanistyczne, technologie);
c. obejmują badania stosowane lub prace rozwojowe. Badania podstawowe (np. badania teoretyczne
zagadnienia) mogą stanowić niewielką część projektu,
d. otrzymają pozytywną rekomendację panelu ekspertów, który odbędzie się podczas warsztatu IdeaLab.
7. Budżet przewidziany w ramach naboru pełnych wniosków to 6 651 016 EUR. Budżet przewidziany na jeden
projekt może wahać się od 500 000 EUR do 6 651 016 EUR.
WYMOGI DOTYCZĄCE PARTNERSTW
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1. Podmioty prawne (podmioty publiczne lub prywatne, podmioty prowadzące działalność komercyjną lub
niekomercyjną, organizacje pozarządowe, w tym przedsiębiorstwa i organizacje prowadzące badania) z Polski,
Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu mogą proponować kandydatów do uczestnictwa w warsztacie IdeaLab.
2. W warsztacie IdeaLab weźmie udział ok. 30 osób, w tym co najmniej 10 uczestników z polskich przedsiębiorstw
lub organizacji prowadzących badania, i co najmniej 10 uczestników z przedsiębiorstw lub organizacji
prowadzących badania z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu. Możliwy jest też udział uczestników z innych
rodzajów podmiotów (np. organizacji pozarządowych lub miast) z Polski, Norwegii, Islandii lub Liechtenstainu.
3. Zespół badawczy (partnerstwo) utworzony podczas warsztatu IdeaLab musi składać się będzie z co najmniej
jednego promotora projektu z Polski, i co najmniej jednego partnera projektu z Norwegii, Islandii lub
Liechtensteinu, aby być kwalifikowalnych do ubiegania się o dofinansowanie w ramach naboru pełnych wniosków.
4. Promotorem projektu mogą zostać
Organizacje prowadzące badania, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z
dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu
art. 107 i 108 Traktatu, i przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz ustawy o Narodowym
Centrum Badań i Rozwoju, o statusie osoby prawnej ustanowionej w Polsce.
lub
Przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca
2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu, założone w Polsce
5. Partnerami projektu mogą zostać wszelkie podmioty publiczne lub prywatne, podmioty prowadzące działalność
komercyjną lub niekomercyjną, jak również organizacje pozarządowe o statusie osoby prawnej ustanowione w
Polsce lub Norwegii, Islandii i Liechtensteinie.
6. Celem Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego jest wzmacnianie
stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem. Z tego powodu,
konieczne jest wsparcie dla ustanowienia długoterminowych dwustronnych partnerstw strategicznych.
7. Mile widziany będzie udział organizacji pozarządowych, organizacji publicznych lub innych interesariuszy,
którzy wniosą swój wkład w planowanie lub wdrożenie projektu, lub będą aktywnymi użytkownikami wyników
projektu, lub zastosują wiedzę pozyskaną w ramach projektu, lub będą czerpać korzyści z wiedzy specjalistycznej
opracowanej w ramach projektu.
8. Przewidujemy, że koszty kwalifikowalne po stronie podmiotów z Liechtensteinu, Islandii i Norwegii
uczestniczących w projekcie standardowo nie przekroczą 40% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.
WSTĘPNY HARMONOGRAM PROCEDURY IDEALAB
1. Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do udziału w
warsztacie IdeaLab.

listopad 2019

2. Wybór uczestników warsztatu

grudzień 2019 - styczeń 2020

3. Warsztat IdeaLab

2-6 marca 2020

4. Otwarcie naboru pełnych wniosków IdeaLab

marzec 2020

5. Termin składania pełnych wniosków

maj 2020
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Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia
dot. Postępowania 42/19/US
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
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu IdeaLab
Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia na usługi społeczne pn. usługa
przygotowania i przeprowadzenia warsztatu IdeaLab, oferujemy wykonanie przedmiotu
zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie ujętym w Ogłoszeniu za cenę:
brutto ……………………. zł (słownie: ……………………………………)
Oświadczamy, że przeprowadziliśmy …… warsztatów w formule „sandpit”/„idélab” w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Wykaz przeprowadzonych
warsztatów został zamieszczony w Wykazie usług stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia. Na
potwierdzenie należytego wykonania ww. warsztatów dołączamy odpowiednie dowody, tj.
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były
wykonywane.
Oświadczamy, że posiadamy doświadczenie w prowadzeniu warsztatów w formule
„sandpit”/„idélab”” -

……. facylitatorów przeprowadziło w okresie ostatnich 3 lat przed
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upływem terminu składania ofert ….. warsztaty w formule „sandpit”/„idélab”. Wykaz
facylitatorów i wykaz przeprowadzonych przez nich warsztatów został zamieszczony w Wykazie
osób stanowiącym załącznik nr 5a do ogłoszenia.
Oświadczamy, że3:
1.

Spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 5.2. Ogłoszenia.

2.

Nie podlegamy wykluczeniu z niniejszego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1322 i ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.

3.

Zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń ani do
załączników będących jego integralną częścią oraz, że uzyskaliśmy wszelkie informacje
niezbędne do przygotowania oferty i podjęcia decyzji o jej złożeniu.

4.

Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w Ogłoszeniu i w załącznikach będących jego
integralną częścią.

5.

Złożona przez nas oferta jest zgodna z treścią Ogłoszenia i załączników będących jego
integralną częścią.

6.

Akceptujemy Istotne postanowienia umowy (załącznik nr 8 do Ogłoszenia), warunki
płatności oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego.

7.

Zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty – do zawarcia Umowy zgodnie ze
sposobem i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

9.

Realizację przedmiotu zamówienia:
w zakresie………………………………………………………………………………………
powierzę(-my) podwykonawcy(-om),………………………………………………………
(podać firmę podwykonawcy)

10.

Jestem mikro/małym/średnim przedsiębiorcą: TAK/NIE

11.

Informuję, iż dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.3. Ogłoszenia są dostępne w formie
elektronicznej w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod adresem
internetowym (jeżeli dotyczy):
………………………………………………………………………………...

3

Pouczenie o odpowiedzialności karnej Art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz.
1137):„Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną
działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi –
kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank
zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel
gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający
nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu
dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
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(podać rodzaj dokumentu oraz adres strony internetowej)
12.

Oferta została złożona na … stronach, ponumerowanych od nr … do nr … .

13.

Ofertę należy przygotować w języku polskim i/lub w języku angielskim, w sposób czytelny.
Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko
jedna cena. Dokumenty ofertowe muszą być podpisane przez osobę(-y) upoważnioną(-e)
do reprezentowania Wykonawcy.

14.

Oświadczamy, że wypełniliśmy 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).]

15.

Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są następujące
dokumenty:
1)

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

2)

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

…………………………………
miejscowość, data

……………………………….
podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia
Składający ofertę:
Pełna nazwa Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum
……………………..………………..…………………………………………………………
Adres …………………………………………………………….……………………………

Dotyczy: zamówienia publicznego na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu IdeaLab,
postępowanie 42/19/US
WYKAZ USŁUG
składany w ramach merytorycznego kryterium oceny ofert,
o którym mowa w punkcie 16.6. Ogłoszenia o zamówieniu

Wykonana usługa

Lp.

1.

Nazwa zamówienia (usługi
polegającej na
przeprowadzeniu warsztatu w
formule „sandpit”/„idélab”)
oraz krótki opis
Wartość zamówienia (brutto)
oraz waluta w jakiej rozliczono/
zapłacono za usługę
Data wykonania/ wykonywania
zamówienia
(należy podać datę rozpoczęcia
i zakończenia wskazanej
usługi)

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

Odbiorca zamówienia (podmiot,
który zlecał wykonanie usługi)

2.

Nazwa zamówienia (usługi
polegającej na
przeprowadzeniu warsztatu w
formule „sandpit”/„idélab”)
oraz krótki opis
Wartość zamówienia (brutto)
oraz waluta w jakiej rozliczono/
zapłacono za usługę
Data wykonania/ wykonywania
zamówienia
(należy podać datę rozpoczęcia
i zakończenia wskazanej
usługi)

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

Odbiorca zamówienia (podmiot,
który zlecał wykonanie usługi)
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Wykonana usługa

Lp.
Nazwa zamówienia (usługi
polegającej na
przeprowadzeniu warsztatu w
formule „sandpit”/„idélab”)
oraz krótki opis

3.

Wartość zamówienia (brutto)
oraz waluta w jakiej rozliczono/
zapłacono za usługę
Data wykonania/ wykonywania
zamówienia
(należy podać datę rozpoczęcia
i zakończenia wskazanej
usługi)

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

Odbiorca zamówienia (podmiot,
który zlecał wykonanie usługi)
Nazwa zamówienia (usługi
polegającej na
przeprowadzeniu warsztatu w
formule „sandpit”/„idélab”) oraz
krótki opis

4.

Wartość zamówienia (brutto)
oraz waluta w jakiej rozliczono/
zapłacono za usługę
Data wykonania/ wykonywania
zamówienia
(należy podać datę rozpoczęcia
i zakończenia wskazanej
usługi)

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

Odbiorca zamówienia (podmiot,
który zlecał wykonanie usługi)

…

Nazwa zamówienia (usługi
polegającej na
przeprowadzeniu warsztatu w
formule „sandpit”/„idélab”) oraz
krótki opis
Wartość zamówienia (brutto)
oraz waluta w jakiej rozliczono/
zapłacono za usługę
Data wykonania/ wykonywania
zamówienia
(należy podać datę rozpoczęcia
i zakończenia wskazanej
usługi)

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

Odbiorca zamówienia (podmiot,
który zlecał wykonanie usługi)
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..............................., dn. .........................

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

Uwaga! Brak wypełnienia co najmniej jednej pozycji z niniejszego wykazu usług skutkować
będzie przyznaniem 0 punktów.
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Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia
Składający ofertę:
Pełna nazwa Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum
……………………..………………..…………………………………………………………
Adres …………………………………………………………….……………………………
Dotyczy: zamówienia publicznego na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu IdeaLab,
postępowanie 42/19/US
WYKAZ USŁUG
w celu potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w punkcie 5.2.1.
Ogłoszenia o zamówieniu4
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje
należycie co najmniej jednej usługi, polegającej na przeprowadzeniu warsztatu dla min. 20 osób
mającego na celu wypracowanie koncepcji projektu badawczego (lub projektów badawczych),
angażującego osoby związane w różnymi dziedzinami nauki, której wartość wyniosła co najmniej
100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
W przypadku zamówień realizowanych w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia
wartości usługi na złote według kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia zakończenia
realizacji usługi.
Wykonana usługa

Lp.

1.

Nazwa zamówienia (usługi
polegającej na przeprowadzeniu
warsztatu dla min. 20 osób
mającego na celu wypracowanie
koncepcji projektu badawczego,
lub projektów badawczych,
angażującego osoby związane w
różnymi dziedzinami nauki) oraz
krótki opis
Wartość zamówienia (brutto)
oraz waluta w jakiej rozliczono/
zapłacono za usługę
Data wykonania/ wykonywania
zamówienia
(należy podać datę rozpoczęcia
i zakończenia wskazanej usługi)

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

Odbiorca zamówienia (podmiot,
który zlecał wykonanie usługi)

4

W tabeli należy podać wszystkie informacje, pozwalające jednoznacznie stwierdzić czy Wykonawca spełnia warunek
określony w pkt 5.2.1. Ogłoszenia. Do każdej wskazanej w wykazie usługi należy dołączyć dowody określające, czy te
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wykonawca nie może legitymować się dowodami wykonania
usługi, poprzez załączenie do wykazu np. Referencji, w sytuacji gdy usługa ta jest nada wykonywana.

Strona 40 z 50

Oznaczenie sprawy: 42/19/US

..............................., dn. .........................

.........................................................................
Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy (pieczątki)
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Załącznik Nr 5 do Ogłoszenia
Składający ofertę:
Pełna nazwa Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum
……………………..………………..…………………………………………………………
Adres …………………………………………………………….……………………………
Dotyczy: zamówienia publicznego na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu IdeaLab,
postępowanie 42/19/US
WYKAZ OSÓB (FACYLITATORÓW) KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU
ZAMÓWIENIA spełniających warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w punkcie
w pkt 5.2.2. Ogłoszenia o zamówienia
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponować przy realizacji niniejszego zamówienia co najmniej 3 wykwalifikowanymi
facylitatorami, którzy spełniają łącznie warunki:
- posiadają wykształcenie wyższe;
- posiadają co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu roli facylitatora;
- posługują się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym, umożliwiającym profesjonalne
przeprowadzenie warsztatu w tym języku,
oraz z których co najmniej 2 przeprowadziło w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert co najmniej 1 warsztat w formule „sandpit”/„idélab”.

1
Imię i nazwisko
Wykształcenie
Doświadczenie w pełnieniu roli facylitatora
Biegłość w posługiwaniu się językiem
angielskim
(proszę zaznaczyć właściwe)
Wykaz co najmniej 5 warsztatów
przeprowadzonych w języku angielskim
(w przypadku gdy j. angielski nie jest
językiem ojczystym)

język ojczysty (native speaker)
lub
poziom zaawansowany C1/C2

Doświadczenie facylitatora w przeprowadzeniu warsztatu w formule „sandpit” / „idélab”
Nazwa i opis warsztatu
Data przeprowadzenia warsztatu
Nazwa i adres instytucji na zlecenie której
przeprowadzono warsztat
Dane kontaktowe instytucji
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2
Imię i nazwisko
Wykształcenie
Doświadczenie w pełnieniu roli facylitatora
Biegłość w posługiwaniu się językiem
angielskim
(proszę zaznaczyć właściwe)
Wykaz co najmniej 5 warsztatów
przeprowadzonych w języku angielskim
(w przypadku gdy j. angielski nie jest
językiem ojczystym)

język ojczysty (native speaker)
lub
poziom zaawansowany C1/C2

Doświadczenie facylitatora w przeprowadzeniu warsztatu w formule „sandpit” / „idélab”
Nazwa i opis warsztatu
Data przeprowadzenia warsztatu
Nazwa i adres instytucji na zlecenie której
przeprowadzono warsztat
Dane kontaktowe instytucji
3
Imię i nazwisko
Wykształcenie
Doświadczenie w pełnieniu roli facylitatora
Biegłość w posługiwaniu się językiem
angielskim
(proszę zaznaczyć właściwe)
Wykaz co najmniej 5 warsztatów
przeprowadzonych w języku angielskim
(w przypadku gdy j. angielski nie jest
językiem ojczystym)

język ojczysty (native speaker)
lub
poziom zaawansowany C1/C2

Doświadczenie facylitatora w przeprowadzeniu warsztatu w formule „sandpit” / „idélab”
Nazwa i opis warsztatu
Data przeprowadzenia warsztatu
Nazwa i adres instytucji na zlecenie której
przeprowadzono warsztat
Dane kontaktowe instytucji

..............................., dn. .........................

...........................................................................
Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy (pieczątki)
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Załącznik Nr 5a do Ogłoszenia
Składający ofertę:
Pełna nazwa Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum
……………………..………………..…………………………………………………………
Adres …………………………………………………………….……………………………
Dotyczy: zamówienia publicznego na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu IdeaLab,
postępowanie 42/19/US
WYKAZ OSÓB (FACYLITATORÓW) KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU
ZAMÓWIENIA składany w ramach merytorycznego kryterium oceny ofert,
o którym mowa w punkcie 16.7. Ogłoszenia o zamówieniu

1
Imię i nazwisko
Doświadczenie facylitatora w przeprowadzeniu warsztatu w formule „sandpit” / „idélab”
1.1.Nazwa i opis warsztatu
Data przeprowadzenia warsztatu
Nazwa i adres instytucji na zlecenie której
przeprowadzono warsztat
Dane kontaktowe instytucji
1.2. Nazwa i opis warsztatu
Data przeprowadzenia warsztatu
Nazwa i adres instytucji na zlecenie której
przeprowadzono warsztat
Dane kontaktowe instytucji
1…. Nazwa i opis warsztatu
Data przeprowadzenia warsztatu
Nazwa i adres instytucji na zlecenie której
przeprowadzono warsztat
Dane kontaktowe instytucji
2
Imię i nazwisko
Doświadczenie facylitatora w przeprowadzeniu warsztatu w formule „sandpit” / „idélab”
2.1. Nazwa i opis warsztatu
Data przeprowadzenia warsztatu
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Nazwa i adres instytucji na zlecenie której
przeprowadzono warsztat
Dane kontaktowe instytucji
2.2. Nazwa i opis warsztatu
Data przeprowadzenia warsztatu
Nazwa i adres instytucji na zlecenie której
przeprowadzono warsztat
Dane kontaktowe instytucji
2…. Nazwa i opis warsztatu
Data przeprowadzenia warsztatu
Nazwa i adres instytucji na zlecenie której
przeprowadzono warsztat
Dane kontaktowe instytucji

..............................., dn. .........................

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

Uwaga! Brak wypełnienia co najmniej jednej pozycji z niniejszego wykazu osób skutkować
będzie przyznaniem 0 punktów.
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Załącznik nr 6 do Ogłoszenia
Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE 5
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 z późn.zm.), zwanej dalej „uPzp”
Niniejszym oświadczam(-my), iż 2:



nie należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp



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

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

5

Pouczenie o odpowiedzialności karnej
Art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.):
„Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na
podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji,
akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego
świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada
podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
2
Należy zakreślić odpowiedni kwadrat
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Załącznik Nr 7 do Ogłoszenia
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:


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



inspektor ochrony danych osobowych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju kontakt:
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 42/19/US na przygotowanie i
przeprowadzenie warsztatu IdeaLab



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 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;



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



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



w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;



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;
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− 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.

*

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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Załącznik nr 9 do Ogłoszenia

ARKUSZ WERYFIKACJI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO DANE OSOBOWE

Lp.
1

2

Pytanie
Czy podmiot
przetwarzający dane
osobowe planuje
wyznaczyć/wyznaczył
Inspektora Ochrony
Danych Osobowych
(IOD)?

Jeżeli nie został
wyznaczony IOD to
proszę o wskazanie innej
osoby do kontaktu w
kwestiach związanych z
ochroną danych
osobowych.
3
Czy podmiot
przetwarzający dane
osobowe wprowadził
środki techniczne i
organizacyjne, które będą
spełniały wymogi RODO
oraz innych aktów
regulujących legalne
przetwarzanie danych
osobowych?
4
Czy podmiot
przetwarzający dane
osobowe korzysta z
dalszych
przetwarzających dane
osobowe w procesie
przetwarzania danych
osobowych na zlecenie
administratora danych
osobowych?
5
Czy dane osobowe będą
przekazywane poza
Europejski Obszar
Gospodarczy?
*Niewłaściwe skreślić

Odpowiedź
*
- tak zaplanowano
wyznaczenie
- tak wyznaczono
- nie zaplanowano
wyznaczenia (uzasadnienie:
np. nie jest wymagane
przepisami prawa)
- zaplanowano wyznaczenie
(kiedy: podać przewidywaną
datę)
*
Nie dotyczy.

*
TAK/NIE/INNE

*
TAK/NIE

*
TAK/NIE
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Oświadczenie:
W imieniu podmiotu przetwarzającego dane osobowe /nazwa podmiotu/, oświadczam, że powyżej
przekazane informacje są zgodne z prawdą. W przypadku zmiany któregokolwiek z ww. elementów,
zobowiązuje się niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia zdarzenia) powiadomić
o tym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

……………………..

…………………………………

data

podpis

Ocena Inspektora Ochrony Danych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
Wypełnia IOD NCBR:

Rekomenduję/nie rekomenduję zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Uzasadnienie:
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………..

…………………………………

data

podpis
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