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Unii EuopeFkioi COSME

Zesp6l Opieki Zdrowotnej: Pelnienie funkcji ekspert6w na potrzeby realizacji projektu pn.:

"Innovative hospital ward refurbishment solutions to minimise disruption, improve patient

outcomes and enhance environmental sustainabilityrr realizowanego w ramach grantu pn.:

Collaborative Innovation Procurement Action to Improve the Efficiency, Quatity and

Sustainability of Healthcare - EcoQUlP Plus' finansowanego ze Srodkriw Executive Agency

for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) na mocy uprawnieri przekazatych przez

Komisjg Europejskq (Grant Agreement number: 857790 - EcoQUIP Pliis-COS-

PP)-2018-2-01)

OGLOSZENIE O ZAM6WIENIU - Uslugi

Zamieszczanie ogloszenia : Zamieszczanie obowi4zkowe

Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicznego

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii

Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Collaborative Innovation Procurement Action to Improve the Efficiency, Quality and Sustainability

of Healthcare - EcoQUlP Plus' finansowanego ze Srodk6w Executive Agency for Small and

Medium-sized Enterprises (EASME) na mocy uprawnien przekazanych przez Komisjg Europejsk4

(Grant Agreement number: 857790 - EcoQUIP Pliis-COS-PP)-201 8-2-01 )

O zam6wienie mog4 ubiegad sig wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych

dzialalno56, lub dzialalno5d ich ryodrgbnionych organizacyjnie jednostek" ktr6re bgdq

realizowaly zamtiwienie, obejmuje spoleczng i zawodowq integracjg os6b bgd4cych czlonkami

grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy podai minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia os6b naleZ4cych dojednej lub wigcej
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Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiajAcy

Nie

Postgpowanie przeprowadza podmiot, ktr6remu zamawiajQcy powierzyUpowierryli

przeprowadzenie postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu ktr5remu zamawiajqcy powierzyUpowierryli prowadzenie

postgpowania:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiajAcych

Nie

Jezeli tak, naleZy wymienii zamawiajqcych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzajA postgpowanie oraz

podai adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wmz z

danymi do kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsprilnie z zamawiajqcymi z innych paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie z zamawiajqcymi z innych par6stw

czlonkowskich Unii Europejskiej - majqce zastosowanie krajowe prawo zamriwieri

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zesp6l Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny

00030441500000, ul. ul. Szpitalna 22 ,34-200 Sucha Beskidzka, woj. malopolskie, paristwo

Polska, tel. +48338'723lll, e-maiI zozsuchabeskidzka@wp.pl, faks +480338723111.

Adres strony intemetowej (URL): www.zozsuchabeskidzka.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony intemetowej pod kt6rym moZna uzyskai dostgp do narzgdzi i vz4dzen lub format6w

plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

L 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: lnny (proszg okeSlii):

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
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I.3) WSP6LNE UDZIELANIE ZAM6WIENIA (jeteli dotyczy):

Podzial obowiEzk6w migdzy zamawiaj?cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania

postgpowania, w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z

zamawiajqcymi z innych pafistw czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiaj4cych jest

odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowania, czy i wjakim zaktesie za przeprowadzenie

postqpowania odpowiadaj4 pozostali zamawiaj4cy, czy zam6wienie bgdzie udzielane przez

ka2dego z zamawiaj4cych indywidualnie, czy zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i na

rzecz pozostaly ch zamawiaj4cych):

r.4) KOMUNII(ACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpoSredni dostgp do dokument6w z posttpowania moina uzyskad

pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia

Tak

wwwzozsuchabeskidzka.pl

Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moina uzyskad

pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu naleiy przesylad:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu w inny spos6b:

Nie

Inny spos6b:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskriw o dopuszczenie do udzialu w postQpowaniu
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w inny spos6b:

Tak

Inny spos6b:

Pisemnie

Adres:

Zesp6i Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka

Komunikacja elektroniczna nymaga korzystania z narzgdzi i urzqdzeri lub formatriw

plik6w, ktrire nie sq ogrilnie dostQpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpoSredni i bezplatny dostgp do tych narzEdzi mo2na uzyskai pod

adresem: (URL)

SEKCJA :PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiajqcego: Pelnienie funkcji ekspert6w na

potrzeby realizacji projektu pn.: "Innovative hospital ward refurbishment solutions to minimise

disruption, improve patient outcomes and enhance environmental sustainability" realizowanego w

ramach grantu pn.: Collaborative Innovation Procurement Action to Improve the Effrciency,

Quality and Sustainability ofHealthcare - EcoQUlP Plus' finansowanego ze Srodk6w Executive

Agency for SmalI and Medium-sized Enterprises (EASME) na mocy uprawnieri przekazanych

przez Komisjg Europejsk4 (Grant Agreement number: 857790 - EcoQUIP Pliis-COS-

PP)-20r 8-2-01)

Numer referencyjny: ZOPZ.V.010/DZP /55 120

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zamriwienia przeprowadzono diatog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Uslugi

II.3) Informacja o moiliwoSci skladania ofert czg5cionych

Zam6wienie podzielone jest na czgSci:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu moZna skladad w
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odniesieniu do:

lylko jednej czgSci

Zamawiaj4cy zaslrzeg sobie prawo do udzielenia lqcznie nastgpujqcych czg5ci lub grup

czgSci:

Maksymalna liczba czgSci zam6wienia, na ktrire moie zostad udzielone zam6wienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoi6, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub

rob6t budowlanych lub okreilenie zapotzebowania i wymagafi ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - okre5lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane: l. Przedmiotem zam6wienia jest pelnienie funkcji ekspert6w w ramach projektu :

,,"Innovative hospital ward refurbishment solutions to minimise disruption, improve patient

outcomes and enhance environmental sustainability" realizowanego w ramach grantu pn.:

Collaborative Innovation Procurement Action to Improve the Efficiency, Quality and

Sustainability of Healthcare - EcoQUlP Plus' finansowanego ze Srodk6w Executive Agency for

SmalI and Medium-sized Enterprises (EASME) na mocy uprawnieri przekazanych przez Komisjg

Europejsk4 (Grant Agreement number: 857790 - EcoQUIP Pliis-COS-PP)-201 8-2-01 ) CzgSi I-

Ekspert I CzESi Il-Ekspert 2 CzgSi III - Junior Ekspert 1 CzgSi IV- Junior Ekspert 2 2. Zalces

obowi4zk6w poszczeg6lnych os6b, oraz terminy trwania zam6wienia okreSlone s4 w

poszczeg6lnych pakietach ( czgSciach od I do IV) stanowi4cych zal4cznik nr 1a, SIWZ. 3. Link do

przedmiotowej strony projektu: https://www.ecoquip.eu/home.html

II.5) Gl6wny kod CPV: 79421000-l

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

72222400-0

IL6) Calkowita wartoSd zam6wienia (je2eli zamcwiajqcy podaje informacje o wartoici

zam6wienia):
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WartoSd bez VAI

Waluta:

(w przypadku umdw rdmowych lub dynamicznego systemu zakupdw - szocunkowa calkowita

malcsymalna wartoit w cafm okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego

systemu zakup're)

ll.7) Czy przewiduje sig udzielenie zam6wief, o kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 i 7 lub w

^rt. 
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

OkreSlenie przedmiotu, wielkoSci lub zakesu oraz warunk6w na jakich zostanq udzielone

zam6wienia, o kt6rych mowa w art.67 ust. l pkt6lubwart. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w kt6rym realizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostala zawarta

umorva ramowa lub okres, na kttiry zostal ustanowiony dynamiczny system zakup6w:

miesiqcach: 34 /ub dniach:

lub

data rozpoczgcia: lub zakoirczenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM

EKONOMICZNYM FINANSOWYM I TECHNICZNYM

IILI) WARUNKI UDZIALU W POSTqPOWANIU

III.l.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre5lonej dzialalnoSci

zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepisriw

Okredlenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie okreSlil warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

OkreSlenie wanrnk6w: Zamawiaj4cy nie okreSlit warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.l.3) ZdolnoS6 techniczna lub zawodowa

OkreSlenie warunk6w: CzgSi I- Ekspert 1 Kwalifikacje: . Wyksztaicenie wyzsze magisterskie z

obszaru nauk ekonomicznych . Ukoriczone studia podyplomowe z zakresu zarz4dzania w

6 z2l 25.08.2020. l0:53
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ochronie zdrowia. Ukoirczone co najmniej dwa kursy menedzerskie lub r6wnorzgdne z

zakresu tematyki ochrony zdrowia . Ukoriczony co najmniej jeden kurs dotycz4cy zakresu

kontroli zarzqdczej illub zarzadzania ryzykiem w podmiotach leczniczych . Co najmniej 20-

letnie doSwiadczenie na stanowisku kierowniczym w podmiocie leczniczym. Udzial w

realizacji co najmniej 5 projekt6w wsp6lfinansowanych ze Srodk6w MF EOG / NMF / UE

i/lub z obszaru Horizon 2020 / COSME Cz95i II- Ekspert 2 Kwalifikacje: . Wyksztalcenie

wyzsze magisterskie . Ukoriczone co najmniej dwa kursy mened2erskie lub r6wnorzgdne z

zakresu tematyki ochrony zdrowia. Ukoriczone studia podyplomowe z zakresu zarzqdzania w

ochronie zdrowia. ZnajomoSi prawa zam6wieri publicznych. Co najmniej 2OJetnie

doSwiadczenie w pracy zwi4zanej z obslugq i realizacj4 zamowieri publicznych w podmiocie

leczniczym. Co najmniej 20-letnie doSwiadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w

podmiocie leczniczym . Udzial w realizacji co najmniej 5 projekt6w wsp6lfinansowanych ze

Srodk6w MF EOG / NMF / UE i/lub z obszaru Horizon 2020 / COSME Cz95i III - Junior

Ekspert 1 Kwalifikacje: . Wyksztalcenie wyZsze magisterskie . Ukoriczone studnia

podyplomowe z zakresu marketingu . Ukoiczone studia podyplomowe z zakresu zarz4dzania

w ochronie zdrowia. Co najmniej dwa kursy mened2erskie lub r6wnorzgdne z zakesu

tematyki marketingu i zarzadzania w ochronie zdrowia. Co najmniej 17-letnie do6wiadczenie

na stanowisku kierowniczym w podmiocie leczniczym . Co najmniej 2-letnie doSwiadczenie

na stanowisku menedzerskim w podmiocie leczniczym. Udzial w realizacji co najmniej 5

projekt6w wsp6lfinansowanych ze Srodk6w MF EOG / NMF / UE i/lub z obszaru Horizon

2020 / COSME CzgSi IV- Junior Ekspert 2 Kwalifikacje: . Wyksztalcenie wy2sze magisterskie

na kierunku zdrowie publiczne . Co najmniej 5-letnie doSwiadczenie w pracy w ochronie

zdrowia . Co najmniej 3-letnie doSwiadczenie w pracy w obszarze marketingu w podmiocie

leczniczym . Ukoriczone szkolenie w zakesie pozyskiwania funduszy unijnych. Co najmniej

3-letnie doSwiadczenie w opracowaniu i realizacji program6w pozyskiwanych ze Srodk6w

zewngtrznych (w tym zakesie program6w inwestycyjnych i profilaktycznych)

Zamawiajqcy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie

do udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynnoSci przy realizacji

zam6wienia wraz z informacj4 o kwalifikacjach zawodowych lub do(wiadczeniu tych os6b:

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2,1) Podstana wykluczenia okre5lone w art. 24 ust. I ustawy Pzp

7 221 2s.08.2020. l0:53
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Ill,2.2) Zamawiaj4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustarT Pzp Nie Zamawiaj1cy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia:

IIL3) WYKAZ OSWTADCZEN SKLADANYCH PRZEZWYKONAWC4 W CELU

WST4PNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEI,NIA WARUNKI UDZIALU W POST4POWANIU ORAZ SPEI,NIA KRYTERIA

SELEKCJI

OSwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w

postgpowaniu

Tak

OSwiadczenie o spelnianiu kryterirSw selekcji

Nie

rrl.4) WYKAZ OSWTADCZEN LUB DOKUMENToW, SKLADANYCH PP.ZEZ

WYKONAWC4 W POST4POWANTU NA WEZWANIE ZAMAWTAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

Zal4cznik w 2

lr.s) WYKAZ oswrADczEil{ LUB DOKUMENT6W SKLADANYCH PP(ZEZ

WYKONAWC4 W POST4POWANIU NAWEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART.25 UST. I PKT 1

USTAWY PZP

m.5.1) W ZAKRESTE SPELNIANTA WARUNK6W UDZtAt U W pOSTIpOWANIU:

Zalqcznik w 2a CzgS( I- Ekspert I Kwalifikacje: . kopia dyplomu ukoriczenia studi6w

wyZszych z zakresu nauk ekonomicznych. kopia dyplomu ukoriczenia studi6w

podyplomowych z zaktesn zarz4dzania w ochronie zdrowia . kopia certyfikat6w ukoticzenia co

najmniej dw6ch kurs6w menedZerskich lub r6wnorzgdne z zakresu tematyki ochrony zdrowia .

kopia certyfikatu ukohczenia co najmniej jednego kursu dotycz4cy zakresu kontroli zav4dczej
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illlb zarzadzatia ryzykiem w podmiotach leczniczych . zaSwiadczenie potwierdzaj4ce co

najmniej 20-tetnie doSwiadczenie na stanowisku kierowniczym w podmiocie leczniczym .

za6wiadczenie potwierdzaj4ce udzial w realizacji co najmniej 5 projekt6w

wsp6ifinansowanych ze Srodk6w MF EOG /NMF / UE i/lub z obszaru Horizon 2020 I

COSME Cz95i II- Ekspert 2 Kwalifikacje: . kopia dyplomu ukoiczenia studi6w wy2szych .

kopia dyplomu ukoriczenia studi6w podyplomowych z zakresu zarzqdzania w ochronie

zdrowia . kopia certyfikat6w ukoriczenia co najmniej dw6ch kurs6w mened2erskich lub

r6wnorzgdne z zakesu tematyki ochrony zdrowia . kopia certyfikat6w z ukoiczonych kurs6w

i szkoleri z zakresu prawa zam6wiefr publicznych . za6wiadczenie potwierdzajqce co najmniej

20-letnie doSwiadczenie w pracy zwi4zanej z obslug4 i realizacj4 zam6wieri publicznych w

podmiocie leczniczym . zaSwiadczenie potwierdzajqce co najmniej 20-letnie doSwiadczenie w

pracy na stanowisku kierowniczym w podmiocie leczniczym . zaSwiadczenie potwierdzajqce

udzial w realizacji co najmniej 5 projekt6w wsp6lfinansowanych ze Srodk6w MF EOG / NMF

/ LIE i/lub z obszaru Horizon 2020 ICOSME CzESi III - Junior Ekspert I Kwalifikacje: . kopia

dyplomu ukoriczenia studi6w wyZszych. kopia dyplomu ukoriczenia studi6w podyplomowych

z zakresu marketingu . kopia dyplomu ukofczenia studi6w podyplomowych z zakresu

zarz4dzaria w ochronie zdrowia. kopia certyfikat6w ukoriczenia co najmniej dw6ch kurs6w

mened2erskie lub r6wnorzgdne z zakresu tematyki marketingu i zarzadzania w ochronie

zdrowia. zadwiadczenie potwierdzaj4ce co najmniej 17-letnie doSwiadczenie na stanovrisku

kierowniczym w podmiocie leczniczym. za3wiadczenie potwierdzaj4ce co najmniej 2-letnie

doSwiadczenie na stanowisku menedZerskim w podmiocie leczniczym . zaSwiadczenie

potwierdzaj4ce udzial w realizacji co najmniej 5 projekt6w wsp6lfinansowanych ze Srodk6w

MF EOG / NMF / UE i/lub z obszaru Horizor2020 I COSME CzgSi IV- Junior Ekspert 2

Kwalifikacje: . kopia dyplomu ukonczenia studi6w wy2szych na kierunku zdrowie publiczne .

za6wiadczenie potwierdzaj4ce co najmniej 5-letnie doSwiadczenie w pracy w ochronie zdrowia

. za6wiadczenie potwierdzaj4ce co najmniej 3-letnie doSwiadczenie w pracy w obszarze

marketingu w podmiocie leczniczym . kopia certyfikatu ukofczenia szkolenia w zakresie

pozyskiwania firnduszy unijnych . zaSwiadczenie potwierdzajqce co najmniej 3-letnie

doSwiadczenie w opracowaniu i realizacji program6w pozyskiwanych ze Srodk6w

zewnEtrznych (w tym zakresie program6w inwestycyjnych i profilaktycznych).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI6W SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENT6W SKLADANYCH PF.ZEZ

WYKONAWCE W POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
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POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART.25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

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

Do oferty nalety dol1czyc nastgpuj4ce dokumenff: 1 . Wypelniony i podpisany przez osoby

upowaZnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporz4dzony wedlug wzoru

stanowi4cego zalqcznlk nr I do specyfikacji. 2. OSwiadczenia wymienione w punkcie 5.1

specyfikacji ( zal4cznik nr 2i2a do SIWZ). 3. Pelnomocnictwo - do reprezentowania

wykonawcy w postEpowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu i zawarcia

umowy, jeZeli osoba reprezentuj4ca wykonawcg w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia nie

jest wskazanajako upowaZniona dojego reprezentacji we wlaSciwym rejestrze lub ewidencji

dzialalno5ci gospodarczej. 4. Odwiadczenie RODO - zal4cznik nr 4 do SIWZ.

SEKC.IA IV: PROCEDT]RA

IV.1) OPrS

IV.1.1) Tryb udzielenia zam6wienia: Przetarg nieograniczony

lY.l.2) ZamawiajQcy 2qda wniesienia wadium:

Nie

Informacj a na temat wadium

IV.1,3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamriwienia:

Nie

NaleZy poda6 informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.l,4) Wymaga sig zloienia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dolqczenia do

ofert katalogriw elektronicznych:

Nie

Dopuszcza sig zloZenie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dolqczenia do ofert

katalog6w elektronicznych:

Nie

Informacj e dodatkowe:
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Nie

Dopuszcza sig zloZenie oferty wariantowej

Nie

ZloZenie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko zjednoczesnym zlo2eniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidyvana liczba lykonawc6w, kt6rzy zostan4 zaproszeni do udzialu w

postgpowaniu

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

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

IV.1,7) Informacje na temat umowy ramowej Iub dynamicznego systemu zakup6w:

Umowa ramowa bgdzie zawarta:

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgdq zamieszczone dodatkowe informacje dotycz4ce

dynamicznego systemu zakup6w:

Informacj e dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zlozenie ofert w

lormie katalog6w elektronicznych:
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Przewiduje sig pobranie ze zlozorlychkatalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do

sporz4dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicmego systemu zakup6w:

IV, 1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieogrdniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nalezy podai adres strony intemetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Naleiy wskaza6 elementy, kt6rych wartoSci bgdq przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych wartoSci, wynikajqce z opisu przedmiotu

zam6wienia:

Nalezy podai, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcj i

elektronicznej oraz jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacje dotyczqce przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcj i elektronicznej i jakie b9d4 warunki, na

jakich wykonawcy b9d4 mogli licytowai (minimalne wysoko6ci post4pief):

Informacje dotyczqce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rorwiqzafi i specyfikacji

technicznych w zakresie pol4czeri:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zlo2yli nowych post4piet, zostan4 zakwalifikowani do nastQpnego

etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej :

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60 00
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Rozmowa kwalifikacyj 40,00

IV,2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w 
^tt.24aa 

ust. I ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Nie

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

IV.3.l) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelnia6 wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastzezenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych bez

przeprowadzenia negocjacj i

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby olert:

Nalezy podai informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):

Inlormacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiaj4cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokoSci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkwencyjnego

przedstawili rozwi4zania stanowi4ce podstawg do skladania ofert, je2eli zamawiaj4cy przewiduje

nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi4zah:

Nalezy podai informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:
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Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym muszq

odpowiadai wszystkie oferry :

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podtegajqcych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony intemetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne wz4dzei informatycznych :

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okeSlenie minimalnych wysokoSci

post4pieri:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt6rzy nie zlo2yli nowych post4piei, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego

etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin orwarcia licytacji elekffonicznej :

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostanq wprowadzone do treSci zawieranej umowy w

sprawie zam6wienia publicznego, albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagania doty cz4ce zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.s) ZMIANA UMOWY
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Przewiduje sig istotne zmiany postanowief zawartej umowy w stosunku do tre6ci oferty, na

podstawie ktrirej dokonano wyboru rykonawcy: Tak

Nale2y wskazai zakes, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Dopuszcza si9 nastgpujqce warunki zmiany umowy: I ) Zmiana wysokoSci wynagrodzenia

nale2nego Wykonawcy w przypadku: a) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg

albo wysoko(ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepis6w ustawy z dnia

10 pa2dziemika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracA b) zmiany zasad podlegania

ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, wysokosci stawki na ubezpieczenia

spoleczne lub ubezpieczenie zdrowotne -jeZeli zmiany te b9d4 miaty wplyw na koszty wykonania

zam6wienia przez Wykonawcg c) zmiany przecigtnego miesigcznego wynagrodzenia w sektorze

przedsigbiorstw bez wyplat nagr6d z zysku w czwartym kwartale wedfug Obwieszczenia Prezesa

Gl6wnego Urzgdu Statystycmego w stosunku do roku poprzedniego, obowi4zuj4ca od I stycznia

ka2dego roku kalendarzowego trwania umowy. 2) jezeli wyst4pily okolicznoSci, kt6rych przy

dolo2eniu nalezytej staranno6ci strony na dzieri podpisania umowy przewidziei nie mogly, a

wynikaj4 one ze zmian przepis6w prawa, kt6re nast4pily w czasie realizacji zadania.,3) jezeli

zajdzie konieczno66 przedluZenia lub skr6cenia okesu realizacji Projektu, stosownie do zmian

harmonogramu i innych zapis6w umowy o dofinansowanie zaakceptowanych przez Instytucjg

Zarzqdzaj4c4. Termin realizacji umowy zmienia siE odpowiednio do okresu realizacji Projektu, 4)

w przypadku wyniknigcia rozbie2noSci lub niejasnoSci w rozumieniu pojgi uzytych w umowie,

kt6rych nie moZna usun46 w inny spos6b, a zmiana bgdzie umo2liwiai usunigcie rozbieznoSci i

doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacj i jej zapis6w przez strony, mo2liwa jest

zmiana postanowieri umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy. 5) Jezeli nast?pila

zmiana wymog6w lub wprowadzenie nowych zalecefr Instl.tucj i Zarz1dzaj4cej dotyczqce

przedmiotu umowy lub realizacji projektu. 6) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w

przypadku: a) dzialania sity wy2szej, uniemo2liwiaj4cego wykonanie zam6wienia w okreSlonym

pierwotnie terminie, b) w przypadku wyst4pienia obiektywnych czynnik6w niezaleZnych od

Zamawiaj4cego i Wykonawcy c) akceptacji zmiany terminu realizaqi projektu przez Instytucjg

Zarz4dzajqc4.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.l) Spos6b udostgpniania informacji o charakterze poufnym Qeieli dotyczy)
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IV.6.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu:

Data: 2020-09-03, godzina: l0:00,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6W ze wzglQdu na piln4 pofzebg udzielenia zam6wienia

G)rzelarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskaza6 powody:

Jgzyk lubjgzyki, w jakich mog4 byi sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu

> Polski

IV.6.3) Termin zwiqzania oferte: do: okes w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania

ofert)

IV.6.4) Przewiduje sig uniewa2nienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku

nieprryznania Srodk6w, kt6re mialy byd przeznaczone na sfinansowanie calo5ci lub czgSci

zam6wienia: Nie

IV,6.5) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZqSCIOWYCH

Czg56 nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkolt. zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub robdt

budowlanych lub okrellenie zapotrzebowania i wymagari) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okre5lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest pelnienie funkcji eksperta: a. nadz6r nad prawidlow4

realizacj4 projektu w zakresie zgodno(ci z przyjgtym harmonogramem i planem dzialari, b. nadz6r

nad aspektem ekonomiczno-finansowym przedsigwzigcia, w tym w szczeg6lnoSci realizacj4 budZetu

zgodnie z zapisami umowy c. wsp6ludzial w rozliczaniu zadai w ramach przedsigwziecia d. nadz6r

nad przestrzeganiem harmonogramu platnoSci oraz tworzeniem wniosk6w o platnoSd dla instytucji

wdrazaj 4cej e. udzial w jednostce decyzyjnej (grupie roboczej - Decision Making Unit)

2) Wsp6lny Slownik Zam6wie6(CPV): 79421000-1, 72222400-0
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3) WartoSd czeSci zam6wieniafieieli zamawiajqcy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

Warto66 bez VAI

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach: 34

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakoriczenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Krvterium Znaczenie

Cena 60,00

Rozmowa kwalifikacyjna ,+0 00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czg56 nr: 2 Nazrva: Pakiet nr 2

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zalcres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagafi) a w prrypadku partnerstwa

innowacyjnego -okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest pelnienie funkcj i eksperta 2: a) rozeznanie rynku i

uruchamianie odpowiednich procedur przetargowych w zakresie zakup6w sprzgtu / uslug i rob6t

budowlanych, b) uczestnictwo w pracach komisji przetargowych obejmuj4ce: a. przygotowanie

specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia i warunk6w umowy, b. upowaznienie do udzielania

informacji i wyj aSnieri w sprawach merytorycznych dotycz4cych projektu z ramienia

Zamawiaj 4cego/lnwestora c. analizg ofert, d. przedstawienie Dyrektorowi uynik6w prac komisji

przetargowych c) nadz6r nad realizacj4 umowy i prowadzeniem rob6t budowlanych realizowanych w

ramach Projektu, d) organizacja i uczestnictwo w naradach budowlanych e) udzial w odbiorach rob6t

budowlanych f) zatwierdzenie merytoryczne faktur dotycz4cych rob6t budowlanych, g) nadz6r nad

prawidlow4 realizacj4 projektu w zakresie merytorycznym oraz zgodno6ci z przyjqfrn
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harmonogramem, kosztorysem i planem dzialaf, h) informowanie Dyrekcji o stanie prac dotyczqcych

realizacji projektu oraz o ewentualnych nieprawidlowoSc iach zwi4zanych zjego reatizacj4, i)

wsp6lpraca z instJ,tucjami zewnQtrznymi w zakresie formalno-prawnej realizacji projektu, j)

uczestnictwo w przygotowaniu czESci merytorycznej SIWZ oraz weryfikacja material6w

(zal4cznik6w merytorycznych) do SIWZ, k) uczestnictwo w odbiorach czgsciowych i odbiorze

koricowym inwestycji l) zapewnienie merytorycznego postgpu realizacji projektu, m) gromadzenie i

przechowywanie dokumentacji merytorycznej dotyczqcej projektu w zakesie inwestycji budowlanej,

n) udzial w jednostce decyzyjnej (grupie roboczej - Decision Making Unit).

2) Wsp6lny Slownik Zam6wieri(CPV): 79421000-1, 72222400-0

3) wartosd czgsci zamdwienia(eieli zamawiajqcy podaje informacje o wartosci zamriwienia):

WartoSi bez VAf

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach: 34

okres w dniach:

data rczpoczgcia:

data zakonczenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Rozmowa kwalifikacyjna 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czg56 nr: 3 Nazwa: Pakiet m 3

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoic, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowonia i wymagalt) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wieniajest pelnienie funkcji junior eksperta 1 a) przeprowadzenie
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badania doffcz4cego niezaspokojonej potrzeby oraz wywiad6w z ekspe(ami, b) organizacja Dni

Otwartych, c) udzial w jednostce decyzyjnej (grupie roboczej - Decision Making Unit) d)

opracowanie kwestionariuszy ewaluacyjnych, e) gromadzenie material6w, zdj96 i danych

dokumentuj4cych realizacjg cel6w projektu, f) organizowanie i realizowanie wszelkich dzialari

zwi4zanych z procesami promocyjnymi i informacyjnymi dotycz4cymi projektu, a w szczeg6lnosci:

a. nadz6r nad opracowaniem material6w promocyjnych, b. umieszczanie odpowiednich znak6w

graficznych na materialach, dokumentach, pomieszczeniach, budynkach, zakupionym sprzgcie,

publikacjach itp. zgodnie z wymogami projektu, c. informowanie spoleczefstwa o rcalizacji projektu

i jego rezultatach, d. przeprowadzanie dzialari promocyjnych upowszechniaj4cych rezultaty projektu,

g) dokumentowanie dzialari promocyjnych h) nadz6r nad prawidlowym archiwizowaniem

dokumentacji projektu w zakresie dzialah promocyjnych i ewaluacyjnych

2) Wsp6lny Slownik Zam6wie[(CP\): 79421000-1, 72222400-0

3) WartoSd czg5ci zam6wienia(leieli zamawiaj4cy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

WartoS6 bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin nTkonania:

okres w miesi4cach: 34

okes w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakohczenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60 00

Rozmowa kwalifikacyjna 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CzgSd nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoi6, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t
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budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg tub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wieniajest pelnienie funkcji junior eksperta 2 a) wsp6lpraca z

ekspertami w zakresie obslugi i realizacji przedmiotu umowy / projektu b) nadz6r nad zgodnosci4 z

wytycznymi w zakesie informacj i i promocji, c) organizowanie i realizowanie dzialari

marketingowych zadeklarowanych w projekcie, w zakresie prowadzenia strony WWW, BezpoSrednia

wsp6lpraca z Asystentem Dyrektora ds. pozyskiwania Srodk6w finansowych zewnEtrznych w

poniZszym zakresie: d) nadz6r nad zgodnodci4 realizacji projektu z umow4 o dofinansowanie oraz

wytycznymi danego programu UE, e) wsp6lpraca z instytucjami zewngtrznymi w zakesie realizacji

projektu, f) sporz4dzanie harmonogramu platno6ci oraz wniosk6w o platnoSi dla instytucji

nadrzEdnych, g) nadzorowanie wykonania wymaganych umow4 o dofinansowanie raport6w oraz

sprawozdari z rcalizacji projektu, h) uczestnictwo w przygotowaniu SIWZ oraz weryfikacja

material6w do SIWZ, D monitoring poziomu osi4gniEcia produkt6w i rezultat6w okreSlonych w

projekcie, j) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji dotycz4cej projektu, k) prowadzenie

rozliczeti. finansowych zrealizowanych zadan w ramach projektu we wsp6lpracy z Gl6wnym

KsiEgowym oraz pozostalymi czlonkami Zespolu projektowego, l) udzial w jednostce decyzyjnej

(grupie roboczej - Decision Making Unit)

2) Wsp6lny Slownik Zam6wief(CP\): 79421000-1, 72222400-0

3) WartoSd czg5ci zam6wienia(ieieli zamawiajqcy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

Warto3i bez VAI:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach: 34

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakoriczenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Rozmowa kwalifikacyjna 40,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:
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