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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Krajowy numer identyfikacyjny 14103240400000, ul. ul.
Nowogrodzka , 00-695 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (+48 22) 39 07 401,
e-mail przetargi@ncbir.gov.pl, faks (+48 22) 20 13 408.
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9) Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu jest: 1. Termin realizacji zamówienia – maksymalnie do 10 tygodni od dnia
zawarcia umowy.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Termin realizacji zamówienia – maksymalnie do 10 tygodni od
dnia otrzymania Dokumentacji Przedsięwzięcia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
W ogłoszeniu jest: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w zakresie
warunku określonego w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy PZP (zdolności technicznej lub zawodowej),

wykażą że: 1) że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał z należytą starannością, co
najmniej 2 usługi polegające na przeprowadzeniu analiz spełniania przez inwestycję realizowaną
przez państwo lub z wykorzystaniem środków, które można przypisać państwu wymogów testu
prywatnego inwestora, w rozumieniu Zawiadomienia Komisji z dnia 19.07.2016 r. w sprawie
pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (2016/C 262/01), o wartości inwestycji w przypadku każdej usługi wynoszącej co
najmniej 10 milionów złotych; 2) że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 3 osobami w
tym: - 1 osobą kierującą zespołem Wykonawcy, która posiada co najmniej 5 – letnie
doświadczenie zawodowe w prowadzeniu Analiz TPI w zakresie wycen aktywów i brała udział w
przeprowadzeniu co najmniej dwóch Analiz TPI, w tym w co najmniej w przypadku jednej z nich
występowała w roli osoby kierującej zespołem; - 1 ekspertem posiadającym co najmniej 5 – letnie
doświadczenie zawodowe z zakresu wykonywania analiz ekonomicznych i finansowych, w tym
wykonał co najmniej dwie analizy ekonomiczne i finansowe dotyczące interwencji publicznej pod
kątem sprawdzenia czy planowana inwestycja kapitałowa byłaby akceptowalna dla inwestora
prywatnego, kierującego się wyłącznie perspektywą osiągnięcia zysku; - 1 prawnikiem, tj. osobą
posiadającą wyższe wykształcenie prawnicze, posiadającą co najmniej 5 - letnie doświadczenie
zawodowe w doradztwie z zakresu zagadnień związanych z pomocą publiczną na rzecz
innowacyjnych przedsiębiorstw oraz instrumentów finansowania ryzyka, wynikających z prawa
polskiego i unijnego; - 1 prawnikiem, tj. osobą posiadającą wyższe wykształcenie prawnicze
posiadającym co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe w doradztwie inwestycyjnotransakcyjnym z udziałem funduszy venture capital, private equity, bądź alternatywnych funduszy
inwestycyjnych. Jedna osoba może pełnić obie funkcje prawnika. Zamawiający dopuszcza
wykazanie dla spełnienia warunku, doświadczenia w pełnych latach przyjmując, że 1 rok = 12
miesięcy bez względu na formę zatrudnienia. Z treści przedłożonych dokumentów i oświadczeń
musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.
W ogłoszeniu powinno być: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w
zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy PZP (zdolności technicznej lub
zawodowej), wykażą że: 1) że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał z należytą
starannością, co najmniej 2 usługi polegające na przeprowadzeniu analiz spełniania przez
inwestycję realizowaną przez państwo lub z wykorzystaniem środków, które można przypisać
państwu wymogów testu prywatnego inwestora, w rozumieniu Zawiadomienia Komisji z dnia

19.07.2016 r. w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2016/C 262/01), o wartości inwestycji w przypadku każdej
usługi wynoszącej co najmniej 10 milionów złotych; 2) że dysponuje lub będzie dysponował co
najmniej 3 osobami w tym: - 1 osobą kierującą zespołem Wykonawcy, która posiada 5-letnie
doświadczenie zawodowe, oraz wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert
brała udział w przeprowadzeniu co najmniej dwóch Analiz TPI inwestycji, w tym w co najmniej
w przypadku jednej z nich występowała w roli osoby kierującej zespołem; - 1 ekspertem
posiadającym 5 – letnie doświadczenie zawodowe, oraz wykaże że w ciągu ostatnich 5 lat przed
terminem składania ofert wykonała co najmniej dwie analizy ekonomiczne i finansowe dotyczące
interwencji publicznej pod kątem sprawdzenia czy planowana inwestycja kapitałowa byłaby
akceptowalna dla inwestora prywatnego, kierującego się wyłącznie perspektywą osiągnięcia
zysku; - 1 prawnikiem, tj. osobą posiadającą wyższe wykształcenie prawnicze, posiadającą 5 –
letnie doświadczenie zawodowe, oraz wykaże że w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania
ofert doradzała w zakresie zagadnień związanych z pomocą publiczną na rzecz innowacyjnych
przedsiębiorstw oraz instrumentów finansowania ryzyka, wynikających z prawa polskiego i
unijnego; - 1 prawnikiem, tj. osobą posiadającą wyższe wykształcenie prawnicze, posiadającą 5 –
letnie doświadczenie zawodowe, oraz wykaże że w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania
ofert doradzała w zakresie inwestycyjno-transakcyjnym z udziałem funduszy venture capital,
private equity, bądź alternatywnych funduszy inwestycyjnych. Jedna osoba może pełnić obie
funkcje prawnika. Zamawiający dopuszcza wykazanie dla spełnienia warunku, doświadczenia w
pełnych latach przyjmując, że 1 rok = 12 miesięcy bez względu na formę zatrudnienia. Z treści
przedłożonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia
wyżej wymienione warunki.

