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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:319328-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Olsztyn: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
2019/S 130-319328

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Województwo Warmińsko-Mazurskie
Emilii Plater 1
Olsztyn
10-562
Polska
Osoba do kontaktów: Karol Orłowski
Tel.:  +48 895219841
E-mail: zamowienia@warmia.mazury.pl 
Kod NUTS: PL62
Adresy internetowe:
Główny adres: www.warmia.mazury.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/warmia.mazury

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/warmia.mazury
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/warmia.mazury
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 badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO i
WiM na lata 2014-2020”
Numer referencyjny: ZP.272.1.54.2019

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:zamowienia@warmia.mazury.pl
www.warmia.mazury.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/warmia.mazury
https://platformazakupowa.pl/pn/warmia.mazury
https://platformazakupowa.pl/pn/warmia.mazury
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73000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja projektów rewitalizacyjnych
realizowanych w ramach RPO i WiM na lata 2014-2020”

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 113 899.25 PLN

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja projektów rewitalizacyjnych
realizowanych w ramach RPO WiM na lata 2014-2020”.
2. Wykonanie badania ewaluacyjnego obejmuje:
1) ocenę projektów rewitalizacyjnych w ramach VIII osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji RPO
WiM 2014-2020;
2) ocenę komplementarności działań rewitalizacyjnych realizowanych poza VIII osią priorytetową Obszary
wymagające rewitalizacji RPO WiM 2014-2020;
3) sporządzenie projektu raportu metodycznego i raportu metodycznego;
4) przeprowadzenie badań i sporządzenie projektu raportu końcowego i raportu końcowego z realizacji badania
wraz z tabelą rekomendacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zakres badania / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Metodyka badania / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: Spójność koncepcji badania / Waga: 10
Cena - Waga: 30

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2020
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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie jest współfinansowane w 85 % ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 12 – Pomoc
Techniczna, działanie 12.2 – Działania w zakresie ewaluacji i badań

II.2.14) Informacje dodatkowe
W punkcie II.2.7) podany okres zamówienia został podany ze względów technicznych, celem nadania
ogłoszenia. Faktyczny termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.6.2020 r. z
zastrzeżeniem, że przeprowadzenie badania i opracowanie raportu końcowego wraz z tabelą rekomendacji z
realizacji badania należy zrealizować nie później niż w terminie 81 dni kalendarzowych

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) Warunkiem udziału w postępowaniu jest należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2
usług, z których każda polegała na przeprowadzeniu analizy/ekspertyzy/badania ewaluacyjnego dotyczącego
problematyki rewitalizacyjnej, na szczeblu województwa i/lub województw, kraju i/lub grupy krajów o wartości co
najmniej 75 000 PLN brutto każda.
2) Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie 5 osobami spełniającymi następujące wymagania:
a) kierownik zespołu badawczego:
— osoba, która posiada wyższe wykształcenie oraz kierowała w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert co najmniej 3 badaniami ewaluacyjnymi z zakresu rewitalizacji opracowanych dla województwa
i/lub grupy województw i/lub kraju/ grupy krajów w tym jednym o wartości co najmniej 75 000 PLN brutto;
b) członkowie zespołu badawczego – 4 osoby, z których:
— co najmniej 2 osoby w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert były autorem (tj.
twórcą wszystkich merytorycznych rozdziałów/części raportu i jest wyszczególniony w raporcie jako jego
autor) lub współautorem dwóch badań ewaluacyjnych/ekspertyz/analiz z zakresu rewitalizacji opracowanych
dla województwa i/lub grupy województw i/lub kraju i/lub grupy krajów (tj. twórcą co najmniej jednego
merytorycznego rozdziału/części raportu i jest wyszczególniony w raporcie jako jeden z autorów),
— co najmniej 1 osoba posiada doświadczenie w przeprowadzeniu jakościowych narzędzi/metod/ technik
badawczych w minimum dwóch badaniach ewaluacyjnych/analizach/ekspertyzach opracowanych dla
województwa i/lub grupy województw i/lub kraju i/lub grupy krajów, o wartości jednego z nich co najmniej 75 000
PLN brutto każda,
— co najmniej 1 osoba posiada doświadczenie w przeprowadzeniu ilościowych narzędzi/metod/ technik
badawczych w minimum dwóch badaniach ewaluacyjnych/analizach/ekspertyzach opracowanych dla
województwa i/lub grupy województw i/lub kraju i/lub grupy krajów, o wartości jednego z nich co najmniej 75 000
PLN brutto każda.
Zamawiający nie dopuszcza, by w minimalny skład Zespołu Badawczego wchodziły osoby, które nie posiadają
doświadczenia w żadnym z wyżej wymienionym zakresie.
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Przez rewitalizację rozumie się rewitalizację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9.10.2015 r. o rewitalizacji
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1398) – Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej
społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy
rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Poniższa treść nie dotyczy minimalnego poziomu wymaganych standardów, a dokumentów składanych przez
Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu.
Dokumenty składne przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz usług wykonanych, 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, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

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:

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: 12/08/2019
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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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: 12/08/2019
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
1) Otwarcie ofert odbędzie się w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie, Departament Zamówień Publicznych, ul. Emilii Plater 1, pok. 444, 10-562 Olsztyn, POLSKA
2) Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na postawie art.
24 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:
1) oświadczenie w formie Jednolitego Dokumentu. Wzór Jednolitego Dokumentu określa Rozporządzenie
Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. L 3/16 z 6.1.2016);
2) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu;
3) 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;
4) 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;
5) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 3) – 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.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w ust. 3, zastępuje się
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je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 4 stosuje się.
6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 2
pkt 3, składa dokument, o którym mowa w ust. 3, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 4 stosuje się.
7. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1 000 PLN.
8. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany oferta podany w pkt IV.2.6. ogłoszenia został podany ze
względów technicznych w celu nadania ogłoszenia. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni od
ustalonej daty składania ofert.
9. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800

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 danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
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przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI 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 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/07/2019
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