
Ogłoszenie nr 349830 - 2016 z dnia 2016-11-23 r.

Poznań: Wykonanie usługi badania ewaluacyjnego pn.: Ewaluacja ex post realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na

lata 2007- 2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

WRPO na lata 2014-2020, Pomoc Techniczna, projekt: Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023-IZ

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych

organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp,

nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery

identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające

zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Wielkopolskie z siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, krajowy numer

identyfikacyjny 63125781600000, ul. al. Niepodległości  34, 61714   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 626 70 80, e-mail , faks 61 626

70 81.

Adres strony internetowej (URL): www.umww.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

www.umww.pl
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przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie

będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych

zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak

www.umww.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

tak

Inny sposób:

obowiązuje forma pisemna

Adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Sekretariat Departamentu Polityki

Regionalnej

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi badania ewaluacyjnego pn.: Ewaluacja ex post realizacji Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013

Numer referencyjny: DPR-I-2.433.9.2016

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
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wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badania ewaluacyjnego pn.: „Ewaluacja ex post realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2007-2013” oraz zaprezentowanie wyników badania ewaluacyjnego podczas dwóch spotkań, których skład, miejsca i terminy

ustali Zamawiający. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ (SOPZ).

II.5) Główny kod CPV: 73110000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania

umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został

ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 30/09/2018

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1.1.Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia przez Wykonawcę działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonuje, co najmniej: 1.1.1. 2 badania ewaluacyjne krajowego lub międzyregionalnego lub regionalnego programu operacyjnego,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2007-2013 lub 2014-2020, o wartości nie mniejszej niż

110.000,00 zł brutto każde badanie. Realizacja każdej z ww. usług obejmowała co najmniej opracowanie Koncepcji realizacji badania (inne nazwy:

Raport metodyczny lub metodologiczny), wykonanie badań terenowych (przy zastosowaniu ilościowych i jakościowych metod/technik badawczych)

oraz opracowanie Raportu końcowego. 1.1.2. 2 badania ewaluacyjne krajowego lub międzyregionalnego lub regionalnego programu operacyjnego,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2007-2013 lub 2014-2020, z zastosowaniem metody

kontrfaktycznej, o wartości nie mniejszej niż 110.000,00 zł brutto każde badanie. Realizacja każdej z ww. usług obejmowała co najmniej opracowanie

Koncepcji realizacji badania, realizację badań terenowych (przy zastosowaniu ilościowych metod/technik badawczych) oraz opracowanie Raportu

końcowego. 1.1.3. 2 badania ewaluacyjne krajowego lub międzyregionalnego lub regionalnego programu operacyjnego, współfinansowanego ze

środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2007-2013 lub 2014-2020, których zakres obejmował zastosowanie modelowania

makroekonomicznego w ramach każdej z usług. Realizacja każdej z ww. usług obejmowała co najmniej opracowanie Koncepcji realizacji badania,

zastosowanie modelu makroekonomicznego do analizy zjawisk makroekonomicznych oraz opracowanie Raportu końcowego. Na potwierdzenie

spełniania warunków, o których mowa w podpunktach 1.1.1. do 1.1.3. Wykonawca może wykazać dwie usługi badawcze, które łącznie spełniają

warunki opisane w ww. podpunktach. Uwaga: Przez metodę kontrfaktyczną rozumie się sposób badania umożliwiający ocenę rezultatów netto

interwencji poprzez ich porównanie z sytuacją, która zaistniałaby w przypadku braku interwencji. Innymi słowy, jest to poszukiwanie dowodów na to,

w jakim stopniu interwencja przyczyniła się do osiągnięcia rezultatów, które były zamierzonymi konsekwencjami jej wdrażania (a nie osiągnięto by

ich bez realizacji interwencji). Porównanie, o którym mowa następuje poprzez przeprowadzenie badania na grupie eksperymentalnej (grupie
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docelowej interwencji) oraz grupie kontrolnej, niebiorącej udziału w interwencji. Przez model makroekonomiczny rozumie się narzędzie analityczne,

które przy wykorzystaniu wzorów (narzędzi) matematyczno-statystycznych służyło szacowaniu wpływu interwencji publicznej na poziom rozwoju

społeczno-gospodarczego regionu lub kraju mierzony wskaźnikami. Przez interwencję publiczną rozumie się działanie organów publicznych mające

na celu rozwiązanie określonych problemów społeczno-gospodarczych, lub przeciwdziałanie im, lub też realizację określonych celów wynikających z

międzynarodowej lub krajowej lub regionalnej lub lokalnej polityki, wsparte finansowo ze środków publicznych. 1.2. Wykonawca musi wykazać, że

dysponuje Zespołem badawczym, składającym się z Kierownika badania i co najmniej 6 członków Zespołu badawczego. 1.2.1. Kierownik badania

musi legitymować się wykształceniem wyższym oraz w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, spełniać łącznie wszystkie warunki wymienione poniżej, tj.: 1.2.1.1. pełnić funkcję kierownika badania w co

najmniej 3 badaniach ewaluacyjnych krajowego lub międzyregionalnego lub regionalnego programu operacyjnego, współfinansowanego ze środków

Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2007-2013 lub 2014-2020, o wartości nie mniejszej niż 120.000,00 zł brutto każde badanie.

Realizacja każdej z ww. usług obejmowała co najmniej opracowanie Koncepcji realizacji badania, realizację badań terenowych (przy zastosowaniu

ilościowych i jakościowych metod/technik badawczych) oraz opracowanie Raportu końcowego; 1.2.1.2. być autorem lub współautorem Koncepcji

realizacji badania oraz Raportu końcowego z co najmniej 3 badań ewaluacyjnych krajowego lub międzyregionalnego lub regionalnego programu

operacyjnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2007-2013 lub 2014-2020, o wartości nie

mniejszej niż 120.000,00 zł każde badanie, przy czym: -w co najmniej jednym z badań zastosowano metodę kontrfaktyczną; -w co najmniej jednym z

badań zastosowano modelowanie makroekonomiczne; 1.2.1.3.być moderatorem co najmniej 1 panelu ekspertów w ramach usługi badawczej

związanej z tematyką funduszy europejskich okresu 2007-2013 lub 2014-2020; 1.2.1.4.być moderatorem co najmniej 1 zogniskowanego wywiadu

grupowego (FGI - Focus Group Interview) w ramach usługi badawczej związanej z tematyką funduszy europejskich okresu 2007-2013 lub

2014-2020. 1.2.2. Skład Zespołu badawczego, oprócz Kierownika badania, stanowi co najmniej 6 osób legitymujących się wykształceniem wyższym,

które w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert łącznie spełniają wymienione poniżej warunki, przy czym każdy członek

Zespołu badawczego musi spełniać co najmniej 2 warunki spośród niżej wymienionych, tj.: 1.2.2.1.przynajmniej 2 osoby, spośród których każda była

autorem lub współautorem Raportów końcowych z co najmniej 2 badań ewaluacyjnych krajowego lub międzyregionalnego lub regionalnego

programu operacyjnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2007-2013 lub 2014-2020, o wartości

nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każde badanie; 1.2.2.2.przynajmniej 2 osoby, spośród których każda była autorem lub współautorem części

Raportów końcowych, z co najmniej 2 badań ewaluacyjnych krajowego lub międzyregionalnego lub regionalnego programu operacyjnego,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2007-2013 lub 2014-2020 o wartości nie mniejszej niż

100.000,00 zł brutto każde badanie, dotyczących analizy i wnioskowania przeprowadzonych z zastosowaniem metod kontrfaktycznych;

1.2.2.3.przynajmniej 1 osoba, która opracowywała kwestionariusze w ramach co najmniej 2 różnych badań ankietowych, których respondentami byli

przedsiębiorcy; 1.2.2.4.przynajmniej 1 osoba, która opracowywała wyniki badań w ramach co najmniej 2 badań ankietowych realizowanych

metodami CAWI (Computer-Assisted Web Interview) lub CATI (Computer-Assisted Telephone Interview) o łącznej zwrotności na poziomie

przynajmniej 500 respondentów oraz przeprowadzała pogłębione analizy statystyczne tych wyników; 1.2.2.5.przynajmniej 1 osoba odpowiadała za

szacowanie efektów identyfikowanych w oparciu o metodę kontrfaktyczną i ich interpretację w ramach badania ewaluacyjnego krajowego lub

międzyregionalnego lub regionalnego programu operacyjnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata

2007-2013 lub 2014-2020, a także była autorem lub współautorem części Raportu końcowego z tego badania w przedmiotowym zakresie;

1.2.2.6.przynajmniej 1 osoba, która odpowiadała za szacowanie/prognozowanie wskaźników społeczno-ekonomicznych przy użyciu modelu

makroekonomicznego w ramach badania ewaluacyjnego krajowego lub międzyregionalnego lub regionalnego programu operacyjnego,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2007-2013 lub 2014-2020 oraz była autorem lub

współautorem części Raportu końcowego tego badania w przedmiotowym zakresie; 1.2.2.7.przynajmniej 1 osoba, która przygotowywała scenariusze

indywidualnych wywiadów pogłębionych w ramach co najmniej 2 różnych usług badawczych związanych z tematyką funduszy europejskich okresu

2007-2013 lub 2014-2020; 1.2.2.8.przynajmniej 2 osoby przeprowadziły minimum 10 indywidualnych bezpośrednich wywiadów pogłębionych (IDI -

Individual In-Depth Interview) każda, w co najmniej 2 usługach badawczych związanych z tematyką funduszy europejskich okresu 2007-2013 lub

2014-2020; 1.2.2.9.przynajmniej 1 osoba przeprowadziła co najmniej 1 zogniskowany wywiad grupowy (FGI - Focus Group Interview) w ramach

usługi badawczej związanej z tematyką funduszy europejskich okresu 2007-2013 lub 2014-2020. Uwaga: Kierownik badania to w rozumieniu

Zamawiającego osoba, która pełni w badaniu funkcje zarządcze (planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrolowanie prac członków Zespołu

badawczego) oraz funkcje merytoryczne (w tym związane z nadzorem merytorycznym) związane z realizacją całego badania/zamówienia. Wyżej

scharakteryzowana funkcja, w zrealizowanych zamówieniach które Wykonawcy będą wykazywać w celu spełnienia warunków określonych dla

Kierownika badania, mogła nosić nazwę kierownik zespołu badawczego, kierownik projektu, kierownik zadania.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób

wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
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Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA

ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) aktualny na dzień złożenia 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 (oryginał lub

kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). UWAGA:Złożenie na wezwanie Zamawiającego ww. dokumentu będzie

obligowało wyłącznie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. Jeżeli Wykonawca,(którego oferta została najwyżej oceniona) powołuje

się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia winien przedstawić na wezwanie

Zamawiającego ww. dokument (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez podmiot, którego dokument dotyczy). 2)

oświadczenie o przynależności lub nie przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy zgodnie z

Załącznikiem nr 2C do SIWZ; UWAGA: Zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu powyższy dokument w terminie 3

dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług (zamówień) w okresie ostatnich 5 lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały

wykonane lub są wykonywane należycie - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ (składane na wezwanie Zamawiającego – do złożenia tego wykazu i

dowodów zostanie zobligowany Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona); 2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu

zamówienia wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia

warunku określonego w sekcji III.1.3)

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, zgodne z załącznikiem nr 2 B do SIWZ

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Ponadto do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 1)formularz ofertowy; 2)dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących

ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych.

Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo uwierzytelnionej notarialnie kopii, 3)Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie

warunków, o których mowa w Rozdziale V SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw

wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych

podmiotach w oświadczeniach (Załącznik nr 2A i 2B do SIWZ)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
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IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

nie

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy

ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie
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Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne

wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena wykonania zamówienia 40

Doświadczenie zespołu badawczego 25

Realizacja problemu badawczego 25

Nakładpublikacji książkowych Raportu końcowego 10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania

ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
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Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w

specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki

umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień przedmiotowej Umowy w przypadkach, gdy: a)z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi

odpowiedzialności, których nie mógł wcześniej przewidzieć bądź w wyniku przedłużenia procedury przetargowej, zaszła konieczność zmiany terminu

wykonania części bądź całości zamówienia (przedmiotowej umowy) – w takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w

innym, wskazanym przez Zamawiającego terminie, b)nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na sposób realizacji

zamówienia przez Wykonawcę, c)wystąpiła konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w Ofercie

Wykonawcy w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia, d)wystąpiła

konieczność wprowadzenia zmian doprecyzowujących treść Umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w Umowie,

których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej

interpretacji jej zapisów, e) uległa zmianie ustawowa stawka podatku VAT.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 01/12/2016, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje

z ogłoszeniem):

nie
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Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Wyłącznie w języku polskim

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe

lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Z powodu braku aktywności zostaniesz wylogowany za  sekund. Kliknij tu, aby pozostać na stronie..

Województwo Wielkopolskie z siedziba Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Zamawiający

Strona główna BZP

Moje ogłoszenia
Nowe

Przeglądaj

Ogłoszenia BZP
Przeglądaj

Pozostałe
Zmień hasło

Wyloguj

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Państwa ogłoszenie przesłane w dniu 2016-11-23 zostało

opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2016-11-23 (numer ogłoszenia

349830-2016).

Wszelkie uwagi i komentarze w sprawie publikacji ogłoszeń prosimy kierować na

biuletynzp@uzp.gov.pl

Urząd Zamówień Publicznych.

Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych

Zwiększ Ustaw Zmniejsz 
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