Warszawa: Wykonanie analizy raportu otwarcia Innowacyjne Mazowsze - stan
innowacyjno ci po uchwaleniu RIS Mazovia 2007 - 2015 oraz opracowanie na jej
podstawie zaktualizowanego raportu w ramach projektu Budowa systemu
monitoringu i podstaw ewaluacji wdra ania Regionalnej Strategii Innowacji dla
Mazowsza
Numer ogłoszenia: 378832 - 2012; data zamieszczenia: 03.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowi zkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Mazowieckie , ul. Jagiello ska 26, 03-719 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022
59 79 100, faks 022 597 92 90, 022 597 96 03.
Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.mazova.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Administracja samorz dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKRE LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Wykonanie analizy raportu otwarcia Innowacyjne Mazowsze
- stan innowacyjno ci po uchwaleniu RIS Mazovia 2007 - 2015 oraz opracowanie na jej podstawie zaktualizowanego
raportu w ramach projektu Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdra ania Regionalnej Strategii Innowacji
dla Mazowsza.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówienia: Celem badania jest dokonanie analizy raportu
otwarcia Innowacyjne Mazowsze - stan innowacyjno ci po uchwaleniu RIS Mazovia 2007 - 2015 oraz opracowanie na jej
podstawie zaktualizowanego raportu, uwzgl dniaj c równie analiz i rekomendacje dotycz ce inteligentnej specjalizacji
Mazowsza w odniesieniu do podstawowych obszarów działalno ci. Odbiorcami raportu b d : Samorz d Województwa
Mazowieckiego, członkowie Mazowieckiej Rady Innowacyjno ci, stanowi cej organ opiniodawczo-doradczy Zarz du
Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki innowacyjno ci w regionie, członkowie panelu ekspertów, powołanego
w celu konsultowania i opiniowania wyników bada i analiz prowadzonych w ramach projektu systemowego Budowa
systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdra ania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza. Raport b dzie
opublikowany na ogólnodost pnej stronie internetowej ww. projektu oraz portalu www.innowacyjni.mazovia.pl.
II.1.4) Czy przewiduje si udzielenie zamówie uzupełniaj cych: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie (CPV): 73.11.00.00-6, 73.21.00.00-7, 72.31.60.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza si zło enie oferty cz

ciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si zło enie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 49.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiaj cy nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
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III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH
WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i do wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiaj cy uzna warunek za spełniony je eli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat, a je eli okres
prowadzenia działalno ci jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej dwie usługi polegaj ce na
przeprowadzeniu bada , dotycz cych stanu rozwoju innowacji, przy czym warto
mo e by ni sza ni 50 000,00 złotych brutto (a w przypadku, je li warto
walucie obcej - równowarto

ka dego zamówienia nie

usługi była w umowie wyra ona w

50 000,00 złotych wg redniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o wykonanie

usługi)
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiaj cy uzna warunek za spełniony je eli Wykonawca wyka e si dysponowaniem zespołem osób, które
spełniaj poni sze warunki: 1) Kierownik zamówienia, posiadaj cy nast puj ce kwalifikacje: wykształcenie
wy sze, do wiadczenie zwi zane z zarz dzaniem projektami i realizacj projektów, tj. w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, zarz dzał co najmniej 2 uko czonymi projektami w zakresie bada
oraz analiz ekonomicznych i jako ciowych, z których co najmniej jeden był o warto ci nie mniejszej ni 50
000,00 złotych brutto (a w przypadku, je li warto
równowarto

usługi była w umowie wyra ona w walucie obcej -

50 000,00 złotych wg redniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o wykonanie usługi).

Kierownik zamówienia b dzie odpowiedzialny w szczególno ci za: kompleksowe zarz dzanie zasobami
zamówienia tj. zespołem projektowym, bud etem i harmonogramem, ostateczne zatwierdzanie i przedkładanie
Zamawiaj cemu wszelkich produktów wytworzonych w trakcie i przy okazji realizacji zamówienia,
utrzymywanie bie

cych kontaktów ze wskazanym przedstawicielem/-ami Zamawiaj cego, zapewnienie

sprawnej realizacji zamówienia oraz wysokiej jako ci materiałów powstałych w wyniku realizacji zamówienia; 2)
Koordynator ds. bada , posiadaj cy nast puj ce kwalifikacje: wykształcenie wy sze, do wiadczenie w zakresie
prowadzenia bada i analiz jako ciowych oraz ilo ciowych lub analiz porównawczych wykorzystuj cych
wska niki finansowe i pozafinansowe, dotycz cych innowacyjno ci oraz interpretacji wyników bada , tj.
zrealizował co najmniej trzy projekty w tym zakresie, z których co najmniej jeden był o warto ci nie mniejszej
ni 50.000,00 złotych brutto (a w przypadku, je li warto
obcej - równowarto

zamówienia była w umowie wyra ona w walucie

50.000,00 złotych wg redniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o wykonanie usługi).

Do zada Koordynatora ds. bada b dzie nale e w szczególno ci merytoryczny i techniczny nadzór oraz
koordynacja: procesu pozyskiwania i przetwarzania danych, wykonania pełnej analizy jako ciowej i ilo ciowej
pozyskanych danych, opracowania wniosków i rekomendacji, sporz dzenia raportu metodologicznego,
cz stkowego i raportu i ko cowego; 3) Ekspert ds. pozyskiwania danych, posiadaj cy nast puj ce kwalifikacje:
wykształcenie wy sze, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszcz cia post powania realizował co
najmniej trzy projekty badawcze o charakterze społeczno-gospodarczym z wykorzystaniem bada jako ciowoilo ciowych oraz interpretacji danych lub analiz porównawczych, wykorzystuj cych wska niki finansowe i
pozafinansowe, a warto
przypadku, je eli warto
równowarto

co najmniej jednego projektu badawczego wynosiła co najmniej 50 000 zł brutto (a w
projektu została w umowie wyra ona w walucie obcej - wyra ona w złotych

tej kwoty wg redniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o wiadczenie usług), prowadził co

najmniej dwa kursy/szkolenia lub wiadczył doradztwo w zakresie innowacyjno ci, jest autorem/współautorem
co najmniej dwóch publikacji w zakresie innowacyjno ci. Do zada Eksperta ds. pozyskiwania danych nale y w
szczególno ci: udział merytoryczny w opracowaniu narz dzi badawczych, nadzór merytoryczny nad
przeprowadzanymi analizami oraz weryfikacja i analiza pozyskanych danych, udział i nadzór merytoryczny nad
spotkaniami w ramach panelu ekspertów, cisła współpraca merytoryczna z pozostałymi członkami zespołu
Wykonawcy przy opracowywaniu raportu metodologicznego, cz stkowego i raportu ko cowego
III.4) INFORMACJA O O WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ

DOSTARCZY WYKONAWCY W

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawc warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz o wiadczenia o spełnieniu warunków udziału w post powaniu, nale y przedło y :
wykaz wykonanych, a w przypadku wiadcze okresowych lub ci głych równie wykonywanych, dostaw
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lub usług w zakresie niezb dnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i do wiadczenia w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
post powaniu, a je eli okres prowadzenia działalno ci jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich
warto ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz zał czeniem dokumentu potwierdzaj cego, e te
dostawy lub usługi zostały wykonane lub s wykonywane nale ycie
wykaz osób, które b d uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, w szczególno ci odpowiedzialnych za
wiadczenie usług, kontrol jako ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, do wiadczenia i wykształcenia niezb dnych dla wykonania zamówienia, a
tak e zakresu wykonywanych przez nie czynno ci, oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi
osobami
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale y
przedło y :
o wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z wła ciwego rejestru, je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcze niej ni

6 miesi cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

post powaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
o wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Je eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzaj cy, e:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadło ci - wystawiony nie wcze niej ni 6 miesi cy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post powaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Je eli Wykonawca wykazuj c spełnianie warunków udziału w post powaniu, o których mowa w sekcji III.3.2) i III.3.4)
niniejszego ogłoszenia polega na zasobach innych podmiotów na zasadach okre lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamówie publicznych Zamawiaj cy wymaga zło enia pisemnego o wiadczenia tych podmiotów, do oddania Wykonawcy
do dyspozycji niezb dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
III.7) Czy ogranicza si mo liwo

ubiegania si o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad

50 % pracowników stanowi osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1 - Cena - 40
2 - Koncepcja badania - 60
IV.2.2) Czy przeprowadzona b dzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre ci oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okre lenie warunków zmian
Zamawiaj cy przewiduje mo liwo

zmiany postanowie zawartej umowy w zakresie zmiany osób wykonuj cych

przedmiotowe zamówienie w przypadku wyst pienia takiej konieczno ci pod warunkiem, e kwalifikacje, do wiadczenie i
wykształcenie osób proponowanych na zast pstwo b d takie same lub wy sze od kwalifikacji, do wiadczenia i
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wykształcenia wymaganych przez Zamawiaj cego w warunkach udziału w niniejszym post powaniu
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zamowienia.mazovia.pl
Specyfikacj istotnych warunków zamówienia mo na uzyska pod adresem: Urz d Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie, Wydział Zamówie Publicznych, Warszawa, ul. Jagiello ska 36, pokój 109.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post powaniu lub ofert: 16.10.2012 godzina
09:00, miejsce: Kancelaria Ogólna Urz du Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, ul. Skoczylasa 4, 03-469
Warszawa.
IV.4.5) Termin zwi zania ofert : okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ce finansowania projektu/programu ze rodków Unii Europejskiej:
1) Wykonawca mo e polega na wiedzy i do wiadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych
podmiotów, niezale nie od charakteru prawnego ł cz cych go z nimi stosunków. W takim przypadku Wykonawca
zobowi zany jest do zło enia o wiadczenia, o którym mowa w sekcji III.6) ogłoszenia. 2) Wykonawcy mog wspólnie
ubiega si o udzielenie zamówienia. 3) W przypadku udziału w post powaniu Wykonawców wyst puj cych wspólnie,
Wykonawcy ustanawiaj pełnomocnika do reprezentowania ich w post powaniu o udzielenie zamówienia lub do
reprezentowania w post powaniu o udzielenie zamówienia i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4) W
przypadku udziału w post powaniu Wykonawców wyst puj cych wspólnie, Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo

ł cznego

spełniania i dokumentowania warunku udziału w post powaniu. 5) Okoliczno ci uzasadniaj ce wykluczenie z
post powania w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamowie publicznych zachodz ce cho by wzgl dem
pojedynczego Wykonawcy dyskwalifikuj cał grup Wykonawców ubiegaj cych si wspólnie o udzielenie zamówienia.
6) Ocena spełniania warunku wymaganego od Wykonawców prowadzona b dzie na podstawie analizy dokumentów i
o wiadcze doł czonych do oferty wg formuły spełnia/nie spełnia. 7) Do oferty nale y doł czy szczegółowy opis
koncepcji badawczej. 8) Zamówienie finansowane jest ze rodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa nienie post powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj cych zwrotowi rodków z pomocy
udzielonej przez pa stwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by
przeznaczone na sfinansowanie cało ci lub cz

ci zamówienia: tak
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