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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:587529-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Realizacja usług kontrolnych
2019/S 239-587529
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Adres pocztowy: Nowogrodzka 47a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-695
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Administracji i Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ncbr.gov.pl
I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: nauka i rozwój

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

Nazwa:
Usługi w zakresie weryfikacji dokumentacji (w siedzibie beneficjentów oraz na miejscu realizacji projektów)
potwierdzającej poniesione wydatki kwalifikowane wykazane we wnioskach o płatność.
Numer referencyjny: 49/19/WR

II.1.2)

Główny kod CPV
79313000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiot umowy obejmuje przeprowadzenie w okresie od dnia zawarcia umowy do 30.9.2024 r.
maksymalnie ............... (słownie:..........................) wyjazdów kontrolnych. Co do zasady, liczba wniosków o
płatność weryfikowanych w trakcie jednego wyjazdu kontrolnego będzie wynosić do 4 (czterech) wniosków.
Zamawiający wskazuje, że liczba wyjazdów kontrolnych z wyższą niż 4 (cztery) liczbą wniosków do weryfikacji
nie przekroczy 10 % przedmiotu umowy. Liczba wyjazdów kontrolnych będzie podlegać negocjacjom, ponieważ
będzie uzależniona od ceny jednostkowej za zrealizowanie pojedynczego wyjazdu kontrolnego.
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II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 17 278 140.00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79210000
79212000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu procesu weryfikacji dokumentacji
potwierdzającej poniesione wydatki kwalifikowane wykazane we wnioskach o płatność oraz weryfikacji
zamówień udzielonych zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) albo zasadą
konkurencyjności lub rozeznania rynku w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju w maksymalnej liczbie: .......... (słownie: ........................) wyjazdów kontrolnych, przy założeniu, że
w trakcie jednego wyjazdu kontrolnego zostaną zweryfikowane do 4 wniosków o płatność. Liczba wniosków
o płatność do weryfikacji w trakcie jednego wyjazdu kontrolnego może być w niektórych okresach realizacji
umowy wyższa (do maksymalnie 10 wniosków), ze względu na konieczność zapewnienia płynnego procesu
weryfikacji dokumentów w projektach. Zamawiający szacuje, że liczba wyjazdów z wyższą liczbą wniosków
do weryfikacji nie przekroczy 10 % zamówienia. Wyjazd kontrolny opisany w niniejszym dokumencie oznacza
wizytę wykonawcy w siedzibie beneficjenta lub na miejscu realizacji projektu w celu weryfikacji dokumentacji
potwierdzającej poniesione wydatki kwalifikowane wykazane we wnioskach o płatność oraz w celu weryfikacji
zamówień udzielonych zgodnie z Pzp albo zasadą konkurencyjności lub rozeznaniem rynku w projektach
finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków krajowych lub środków europejskich.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
WND-POIR.05.01.00-00-0002/18

II.2.14)

Informacje dodatkowe

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

Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
• Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem istniejących robót budowlanych/usług oraz zamówione
zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie
Wyjaśnienie:
W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie zamówienia z wolnej ręki (nr sprawy: 15/17/WR) w
ogłoszeniu o dobrowolnej przejrzystości ex ante przewidziano zamówienia polegające na powtórzeniu
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podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia oraz całkowita wartość tego zamówienia została
uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia.
Zamówienie podstawowe zostało udzielone w dniu 28.7.2017 r. Konsorcjum Fundacja Fundusz Współpracy
oraz CoFund Sp. z o.o. ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa, POLSKA.
Wartość udzielanej części zamówienia wynosi 5 759 380,00 PLN (1 335 756,20 EUR), wartość całości
zamówienia wynosi 17 278 140,00 PLN (4 007 268,59 EUR).
IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
Zamówienie nr: 49/19/WR
Nazwa:
Usługi w zakresie weryfikacji dokumentacji (w siedzibie beneficjentów oraz na miejscu realizacji projektów)
potwierdzającej poniesione wydatki kwalifikowane wykazane we wnioskach o płatność
V.2)

Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1)

Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
06/12/2019

V.2.2)

Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: CoFund Sp. z o.o. i Fundacja Fundusz Współpracy
Adres pocztowy: ul. Górnośląska 4A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91
Kod pocztowy: 00-444
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 5 759 380.00 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 5 759 380.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp – zamawiający może udzielić
zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: w przypadku
udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług
lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych,
jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest
zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego
wartości.
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W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie zamówienia z wolnej ręki (nr sprawy: 15/17/WR) w
ogłoszeniu o dobrowolnej przejrzystości ex ante przewidziano zamówienia polegające na powtórzeniu
podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia oraz całkowita wartość tego zamówienia została
uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia.
Zamówienie podstawowe zostało udzielone w dniu 28.7.2017 r. Konsorcjum Fundacja Fundusz Współpracy
oraz CoFund Sp. z o.o., ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa, POLSKA.
Wartość udzielanej części zamówienia wynosi 5 759 380,00 PLN (1 335 756,20 EUR), wartość całości
zamówienia wynosi 17 278 140,00 PLN (4 007 268,59 EUR).
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

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

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W zakresie spraw dotyczących składania odwołań zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29.1.2004 r.
Prawo zamówień publicznych w szczególności w dziale VI, rozdziale 2 ustawy Pzp.

VI.4.4)

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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/12/2019

11/12/2019
S239
https://ted.europa.eu/
TED

Usługi - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4/4

