
Dz.U./S S151
07/08/2019
372843-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1 / 7

07/08/2019 S151
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1 / 7

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:372843-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Usługi badawcze
2019/S 151-372843

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Województwo Podlaskie
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1
Białystok
15-888
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Stypułkowska
Tel.:  +48 856654551
E-mail: zamowienia.publiczne@wrotapodlasia.pl 
Faks:  +48 856654642
Kod NUTS: PL841
Adresy internetowe:
Główny adres: http://przetargi.wrotapodlasia.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/wrotapodlasia

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wrotapodlasia
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/wrotapodlasia

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Realizacja badania ewaluacyjnego pn.: „Ewaluacja ex-ante projektu Strategii Rozwoju Województwa
Podlaskiego do 2030 roku”
Numer referencyjny: BZP.272.22.2019

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:zamowienia.publiczne@wrotapodlasia.pl
http://przetargi.wrotapodlasia.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/wrotapodlasia
https://platformazakupowa.pl/pn/wrotapodlasia
https://platformazakupowa.pl/pn/wrotapodlasia
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73110000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja badania ewaluacyjnego pn.: „Ewaluacja ex-ante projektu Strategii
Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2030 roku”. Przedmiotem badania jest ocena projektu Strategii Rozwoju
Województwa Podlaskiego do 2030 roku, pozwalająca na sformułowanie rekomendacji służących podniesieniu
jakości merytorycznej i formalnej tego dokumentu. Głównym celem ewaluacji jest dokonanie kompleksowej
oceny ex-ante projektu SRWP 2030 oraz sformułowanie wniosków i możliwych do wykorzystania rekomendacji
dotyczących pożądanych zmian projektu dokumentu, które przyczynią się do podniesienia jego jakości.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL84
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok,
POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja badania ewaluacyjnego pn.: „Ewaluacja ex-ante projektu Strategii
Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2030 roku”. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
Wykonawcy z udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VIII SIWZ, Wykonawca (którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza) zobowiązany będzie złożyć:
1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
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3) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 1.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.) —
formularz (wzór) tego Oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ);
4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji — dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności (formularz – wzór tego Oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ);
6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne (formularz — wzór tego Oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do
SIWZ). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 13: 1) pkt 4 — składa informację z odpowiedniego rejestru albo
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy Pzp;
2) pkt 1–2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Koncepcja badania / Waga: 50
Cena - Waga: 50

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Tytuł projektu: Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - poziom dofinansowania: 85 %

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość najpierw dokonania oceny ofert,
a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie formułuje w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie formułuje w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej
lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał należycie minimum dwie usługi polegające na opracowaniu
i przeprowadzeniu badania społecznego lub badania ewaluacyjnego, o wartości nie niższej niż 50 000,00 PLN
brutto każda.
Opracowane strategie przedsiębiorstwa, studia wykonalności, audyty, oceny oddziaływania na środowisko,
plany zagospodarowania przestrzennego, ewaluacje pojedynczego projektu nie będą zaliczane do badań
ewaluacyjnych. Do badań ewaluacyjnych będą zaliczone badania realizowane na poziomie programu
operacyjnego (nie projektu), finansowanego ze środków UE.
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający uzna ww.
warunek za spełniony jeżeli będzie go spełniał samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców.
b) dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji badania minimum dwiema osobami, które brały udział
(w formie członka zespołu badawczego) w wykonaniu minimum dwóch usług polegających na opracowaniu i
przeprowadzeniu badania społecznego lub badania ewaluacyjnego.
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający uzna ww.
warunek za spełniony jeżeli będzie go spełniał samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale
VII ust. 2 SIWZ, Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie złożyć:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 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 (załącznik nr 6 do SIWZ),
— z załączeniem 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 uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.
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2) wykaz osób, posiadających doświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII ust. 2 pkt 3 lit. b SIWZ,
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, (które wejdą w skład zespołu
badawczego)
Z opisem ich doświadczenia (załącznik nr 6.1 do SIWZ).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w
ofercie złożonej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do treści umowy w zakresie wskazanym we wzorze
umowy, o których mowa w ust. 1.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/09/2019
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/09/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Ofertę należy złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy zakupowej Open Nexus. Otwarcie ofert
nastąpi również za pośrednictwem Platformy zakupowej w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok — pokój 616.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
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Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 4 500,00 PLN (słownie:
cztery tysiące pięćset złotych).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium, o którym mowa w ust. 1 może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Ustala się następujące sposoby wniesienia wadium:
a) wadium w formie pieniężnej — należy wnieść przelewem na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A. 27 1500 1344 1213 4006 7505 0000 z dopiskiem „Wadium – realizacja badania
ewaluacyjnego pn.: Ewaluacja ex-ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2030 roku,
dokonany skutecznie przed upływem terminu składania ofert (skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu
następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem
terminu składania ofert, tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako termin składania ofert — gdy bank
prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew);
b) wadium w formie niepieniężnej w formie poręczeń lub gwarancji.
Klauzula informacyjna uwzględniająca regulacje zawarte w art. 13 rozp. RODO została zawarta w Rozdziale
XXVIII SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587705
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy, a wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym
na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180–198 ustawy Pzp.
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3. Skarga do sądu — zgodnie z przepisami art. 198 a – 198 g ustawy Pzp.
4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust 2 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587705

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/08/2019


