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Polska-Olsztyn: Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
2022/S 087-236500
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Warmińsko-Mazurskie
Adres pocztowy: Emilii Plater 1
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy: 10-562
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karol Orłowski
E-mail: zamowienia@warmia.mazury.pl
Tel.: +48 895219841
Adresy internetowe:
Główny adres: www.warmia.mazury.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/warmia.mazury
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/warmia.mazury
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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:
wykonanie usługi wsparcia organizacyjnego i merytorycznego rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa
warmińsko-mazurskiego
Numer referencyjny: ZP.272.1.47.2022

II.1.2)

Główny kod CPV
73200000 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wsparcia organizacyjnego i merytorycznego rozwoju
inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego, tj. pełnienie funkcji regionalnego
koordynatora/operatora IS poprzez inicjowanie współpracy, budowanie relacji z podmiotami zewnętrznymi,
monitorowanie bieżących potrzeb interesariuszy oraz stałą komunikację i wymianę informacji z
przedstawicielami Zamawiającego (WaMa Smart Lab.)
2. Zamówienie jest podzielone na 3 następujące części:
1) Część I – DREWNO I MEBLARSTWO,
2) Część II – ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI,
3) Część III – EKONOMIA WODY,
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
wykonanie usługi wsparcia organizacyjnego i merytorycznego rozwoju inteligentnej specjalizacji województwa
warmińsko-mazurskiego DREWNO I MEBLARSTWO,
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
73200000 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wykonanie usługi wsparcia organizacyjnego i merytorycznego rozwoju inteligentnej specjalizacji województwa
warmińsko-mazurskiego DREWNO I MEBLARSTWO, tj. pełnienie funkcji regionalnego koordynatora/operatora
IS

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Projekt raportu metodycznego Operatora IS / Waga: 60
Cena - Waga: 40

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 505 647.64 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2023
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Działania 12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli Pomocy Technicznej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
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II.2.14)

Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia: 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 31
października 2023 r.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
wykonanie usługi wsparcia organizacyjnego i merytorycznego rozwoju inteligentnej specjalizacji województwa
warmińsko-mazurskiego ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
73200000 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wykonanie usługi wsparcia organizacyjnego i merytorycznego rozwoju inteligentnej specjalizacji województwa
warmińsko-mazurskiego ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI, tj. pełnienie funkcji regionalnego koordynatora/
operatora IS

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Projekt raportu metodycznego Operatora IS / Waga: 60
Cena - Waga: 40

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 553 083.15 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2023
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Działania 12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli Pomocy Technicznej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia : 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 31
października 2023 r.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
wykonanie usługi wsparcia organizacyjnego i merytorycznego rozwoju inteligentnej specjalizacji województwa
warmińsko-mazurskiego EKONOMIA WODY
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
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73200000 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wykonanie usługi wsparcia organizacyjnego i merytorycznego rozwoju inteligentnej specjalizacji województwa
warmińsko-mazurskiego EKONOMIA WODY, tj. pełnienie funkcji regionalnego koordynatora/operatora IS

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Projekt raportu metodycznego Operatora IS / Waga: 60
Cena - Waga: 40

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 505 647.64 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2023
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Działania 12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli Pomocy Technicznej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia: 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 31
października 2023 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dla Części I, II i III zamówienia dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Warunkiem udziału w postępowaniu jest należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, liczonych wstecz
od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, co najmniej:
a) jednego projektu, jako koordynator (Lider) lub Partner Projektu, polegającego na wsparciu przedsiębiorstw
w zakresie innowacyjności lub podnoszeniu konkurencyjności lub inkubacji firm start-upowych o wartości nie
mniejszej niż 100 000 zł brutto;
b) dwóch warsztatów/szkoleń lub wizyt studyjnych adresowanych do przedsiębiorców dla minimum 20
uczestników każdy;
c) dwóch konferencji skierowanych do przedsiębiorców dla minimum 30 uczestników każda;
2) Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie co najmniej 4 osobami, które utworzą Zespół
Projektowy, spełniającymi poniższe wymagania:
- każda z osób wchodzących w skład Zespołu Projektowego posiada wyższe wykształcenie (w tym co najmniej
2 osoby posiadają wykształcenie wyższe ekonomiczne);
- jedna osoba, która, w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert
kierowała co najmniej jednym projektem adresowanym do przedsiębiorców (w tematyce przedsiębiorczości lub
innowacyjności) o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł ;
- jedna osoba, która w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania
ofert była autorem/współautorem co najmniej jednego raportu na poziomie województwa dotyczącego
inteligentnych specjalizacji lub badania poziomu innowacyjności przedsiębiorstw lub perspektyw rozwoju
sektorów gospodarczych lub oceny efektywności publicznych instrumentów wsparcia skierowanych do
przedsiębiorstw;
- co najmniej jedna osoba, która w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin
składania ofert koordynowała organizację spotkań i konferencji dla przedsiębiorców, w tym zorganizowała co
najmniej dwa spotkania dla minimum 15 uczestników każdy oraz co najmniej 1 konferencję dla minimum 30
uczestników;
- co najmniej jedna osoba, która posiada minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie
doradztwa biznesowego, którego przedmiotem było:
• finansowanie lub
• ekspansja towarów na nowe rynki lub
• marketing lub
• działalność badawczo – rozwojowa.
Zamawiający nie dopuszcza, by w minimalny skład Zespołu Projektowego wchodziły osoby, które nie posiadają
doświadczenia w żadnym z wyżej wymienionym zakresie.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Ze względów technicznych podaje się w tym pkt. następujące informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona
kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw
wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.
1, składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie ze
wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5
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stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.
Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej "JEDZ".
3. Zamawiający zażąda oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została
najwyżej oceniona.
4. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
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.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/05/2022
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
Oferta musi zachować ważność do: 26/08/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 31/05/2022
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/
warmia.mazury

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:

04/05/2022
S87
https://ted.europa.eu/TED

6/8

Dz.U./S S87
04/05/2022
236500-2022-PL

7/8

1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2.Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, jeżeli
udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
3.Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia
następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem
środka karnego — sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z
2020 r. poz.1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
3) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.
1 ustawy Pzp(JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o
których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
tytułem środka zapobiegawczego;
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na
celu zakłócenie konkurencji;
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
4)Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacją na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
4.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 3 pkt 1 – składa informację z odpowiedniego
rejestru, takiego jak rejestr sądowy, 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, w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1.
5.Dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego
złożeniem.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa w ust. 4 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa
w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu
pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
Przepis ust. 5 stosuje się.
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VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na
podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym
mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sądu.
5. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.
6. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony
prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/04/2022
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