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Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiello ska 26, 03-719 Warszawa,
http://www.mazovia.pl,
e-mail: anna.siennicka@mazovia.pl

w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o warto ci mniejszej ni kwoty okre lone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówie publicznych
na
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”

Podstawa prawna
Post powanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z pó n. zm.), zwanej w dalszej
cz ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia w skrócie „p.z.p." oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
Do czynno ci podejmowanych przez Zamawiaj cego i Wykonawców w post powaniu o udzielenie zamówienia
stosuje si przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z pó n. zm.), je eli
przepisy ustawy Prawo zamówie publicznych nie stanowi inaczej.
Spis tre ci (zawarto

specyfikacji istotnych warunków zamówienia)

§1

Nazwa oraz adres zamawiaj cego

§2

Tryb udzielenia zamówienia

§3

Opis przedmiotu zamówienia

§4

Termin wykonania zamówienia

§5

Warunki udziału w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

§6

Wykaz o wiadcze lub dokumentów, jakie maj
spełnienia warunków udziału w post powaniu

§7

Informacja o sposobie porozumiewania si zamawiaj cego z wykonawcami oraz przekazywania
o wiadcze lub dokumentów, oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania si
z wykonawcami

§8

Wymagania dotycz ce wadium

§9

Informacja dotycz ca zaliczek na poczet wykonania zamówienia

dostarczy

Województwo Mazowieckie
ul. Jagiello ska 26, 03-719 Warszawa

wykonawcy w celu potwierdzenia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SR-RPO-III.ZP.U.272.63.2012.AS

§ 10

Termin zwi zania ofert

§ 11

Opis sposobu przygotowywania ofert

§ 12

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

§ 13

Opis sposobu obliczenia ceny

§ 14

Opis kryteriów, którymi zamawiaj cy b dzie si
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

§ 15

Informacja o formalno ciach, jakie powinny zosta dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego

§ 16
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od wykonawcy, aby zawarł z nim umow w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
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§ 1. Nazwa oraz adres zamawiaj cego
Województwo Mazowieckie
ul. Jagiello ska 26, 03-719 Warszawa,
http://www.mazovia.pl, e-mail: anna.siennicka@mazovia.pl
§ 2. Tryb udzielenia zamówienia
Post powanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o warto ci
mniejszej ni kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.
§ 3. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest 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”.
2. Symbol CPV: 73110000-6 Usługi badawcze, 73210000-7 Usługi doradcze w zakresie bada , 72316000-3
Usługi analizy danych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał cznik nr 2 do specyfikacji.
§ 4. Termin wykonania zamówienia
1. Zamawiaj cy przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminach okre lonych w § 15
ust. 2 specyfikacji.
2. Termin wykonania zamówienia: w terminie nie dłu szym ni 7 tygodni od dnia podpisania umowy.
§ 5. Warunki udziału w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy spełniaj warunki dotycz ce:
1) posiadania wiedzy i do wiadczenia
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 ka dego zamówienia nie
mo e by ni sza ni 50 000,00 złotych brutto (a w przypadku, je li warto usługi była w umowie wyra ona
w walucie obcej – równowarto
50 000,00 złotych wg redniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy
o wykonanie usługi);
2) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiaj cy uzna warunek za spełniony je eli Wykonawca wyka e si dysponowaniem zespołem osób,
które spełniaj poni sze warunki:
a)

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 usługi była w umowie wyra ona w
walucie obcej – równowarto 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;

b)

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
zamówienia była w umowie wyra ona w walucie obcej – równowarto 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 ko cowego;
c)

Ekspert ds. pozyskiwania danych, posiadaj cy nast puj ce kwalifikacje:
wykształcenie wy sze,
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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 ciowo-ilo ciowych
oraz interpretacji danych lub analiz porównawczych, wykorzystuj cych wska niki finansowe i
pozafinansowe, a warto co najmniej jednego projektu badawczego wynosiła co najmniej 50 000 zł
brutto (a w przypadku, je eli warto projektu została w umowie wyra ona w walucie obcej – wyra ona
w złotych równowarto
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wykonawca mo e polega na wiedzy i do wiadczeniu i osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych
podmiotów, niezale nie od charakteru prawnego ł cz cych go z nimi stosunków.
Wykonawcy mog wspólnie ubiega si o udzielenie zamówienia.
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.
W przypadku udziału w post powaniu Wykonawców wyst puj cych wspólnie, Zamawiaj cy dopuszcza
mo liwo ł cznego spełniania i dokumentowania warunków, o których mowa w ust. 1.
Okoliczno ci uzasadniaj ce wykluczenie z post powania w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 p.z.p. zachodz ce
cho by wzgl dem pojedynczego Wykonawcy dyskwalifikuj cał grup Wykonawców ubiegaj cych si wspólnie
o udzielenie zamówienia.
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona b dzie na podstawie analizy
dokumentów i o wiadcze doł czonych do oferty wg formuły spełnia/nie spełnia.

§ 6. Wykaz o wiadcze lub dokumentów, jakie maj dostarczy wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w post powaniu
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawc warunków, o których mowa w § 5 ust. 1, Zamawiaj cy da
nast puj cych dokumentów:
1) o wiadczenia o spełnieniu warunków udziału w post powaniu, którego wzór stanowi zał cznik nr 4A
do specyfikacji;
2) wykazu wykonanych usług w zakresie niezb dnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i do wiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 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 usługi zostały wykonane nale ycie;
3) wykazu osób, które b d uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, w szczególno ci odpowiedzialnych za
wiadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do wiadczenia i
wykształcenia, a tak e zakresu wykonywanych przez nie czynno ci, oraz informacj o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 2 i 3 powinny zawiera pełen zakres informacji, pozwalaj cy
Zamawiaj cemu jednoznacznie stwierdzi , czy Wykonawca potwierdził spełnianie warunków udziału
w post powaniu wymienionych w § 5 ust. 1 specyfikacji
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post powania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okoliczno ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 p.z.p., Zamawiaj cy da nast puj cych dokumentów:
1) o wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi zał cznik nr 4B do specyfikacji;
2) w formie oryginału lub kopii - po wiadczonej przez Wykonawc za zgodno z oryginałem na ka dej stronie
zawieraj cej tre - aktualnego odpisu 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 p.z.p.,
wystawionego nie wcze niej ni 6 miesi cy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób
fizycznych o wiadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 p.z.p.
4. Je eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj ce odpowiednio, e nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadło ci.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 powinny by wystawione nie wcze niej ni 6 miesi cy przed upływem
terminu składania ofert.
6. Je eli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje si dokumentów, o których mowa w ust. 4, zast puje si je dokumentem zawieraj cym o wiadczenie
zło one przed notariuszem, wła ciwym organem s dowym, administracyjnym albo organem samorz du
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzib lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 5 stosuje si odpowiednio.
7. Je eli Wykonawca wykazuj c spełnianie warunków, o których mowa w § 5 ust. 1 specyfikacji polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach okre lonych w art. 26 ust. 2b p.z.p Zamawiaj cy wymaga zło enia
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pisemnego o wiadczenia tych podmiotów, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb dnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
W przypadku Wykonawców wyst puj cych wspólnie do zło enia dokumentów wymienionych w ust. 3
zobowi zany jest ka dy z Wykonawców wyst puj cych wspólnie (zale nie od statusu podmiotu).
Dokumenty sporz dzone w j zyku obcym s składane wraz z tłumaczeniem na j zyk polski.

§ 7. Informacja o sposobie porozumiewania si zamawiaj cego z wykonawcami oraz przekazywania
o wiadcze lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania si z wykonawcami
1. W post powaniu o udzielenie zamówienia o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiaj cy
i Wykonawcy przekazuj pisemnie.
2. O wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomoc telefaksu lub drog elektroniczn
uwa a si za zło one w terminie, je eli ich tre
dotarła do adresata przed upływem terminu i została
niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
3. Zapytania dotycz ce tre ci specyfikacji nale y składa nie pó niej ni do ko ca dnia w którym upływa połowa
terminu składania ofert.
4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania si z Wykonawcami s :
(pn. – pt. w godzinach od 8:00 do 16:00)
Krzysztof Strachota-Osi ski
tel. (022) 59 79 651
Anna Siennicka
tel. (022) 59 79 042 faks
(022) 59 79 043
§ 8. Wymagania dotycz ce wadium
Zamawiaj cy nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym post powaniu.
§ 9. Informacja dotycz ca zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Zamawiaj cy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
§ 10. Termin zwi zania ofert
1. Wykonawca jest zwi zany ofert przez okres 30 dni.
2. Pierwszym dniem terminu zwi zania ofert jest dzie , w którym upływa termin składania ofert.
§ 11. Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Wykonawca mo e zło y jedn ofert zawieraj c jedn cen .
2. Cena musi by podana w złotych polskich z dokładno ci do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wszelkie opusty udzielone przez Wykonawc musz zosta wliczone w cen .
4. Ofert składa si , pod rygorem niewa no ci w formie pisemnej.
5. Oferta musi by przygotowana w j zyku polskim, pisemnie na papierze przy u yciu techniki pisarskiej
pozostawiaj cej trwałe lady (maszyna do pisania, drukarka komputerowa, długopis itp.). Dokumenty
sporz dzone w j zyku obcym musz by przetłumaczone na j zyk polski przez Wykonawc .
6. Oferta powinna by trwale zespolona tak, aby niemo liwe było jej przypadkowe zdekompletowanie.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany (równie te przy u yciu korektora) w ofercie, w tym w zał cznikach, musz by
własnor cznie podpisane przez osob upowa nion do podpisania oferty.
8. Zaleca si , aby oferta zło ona została na kolejno ponumerowanych stronach z numeracj stron rozpoczynaj c
si od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty.
9. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia oferta
musi by opatrzona nazwami wszystkich Wykonawców ubiegaj cych si wspólnie o udzielenie zamówienia.
10. Ka da strona oferty wraz z zał cznikami powinna by podpisana przez osob upowa nion do podpisania oferty.
Zamawiaj cy nie wymaga podpisywania czystych stron.
11. W przypadku, gdy Wykonawc reprezentuje pełnomocnik do oferty musi by zał czone pełnomocnictwo, w
formie oryginału lub kopii po wiadczonej za zgodno
z oryginałem, okre laj ce zakres pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo musi by podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba e
pełnomocnictwo wynika z innych zał czonych do oferty dokumentów.
12. Wykonawca, nie pó niej ni przed upływem terminu składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej ofercie
informacje stanowi ce tajemnic przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. W tym przypadku Wykonawca powinien zastrze on cz
oferty oznaczy w sposób niebudz cy
w tpliwo ci, i stanowi ona zastrze on tajemnic przedsi biorstwa np. umie ci j w odr bnym (wydzielonym)
opakowaniu oznaczonym napisem: „TAJEMNICA PRZEDSI BIORSTWA - NIE UDOST PNIA ”.
13. Do oferty nale y doł czy szczegółowy opis koncepcji badawczej, zawieraj cy proponowan
metodologi realizacji badania oraz sposób organizacji badania. Wykonawca musi wykaza , e
proponowana przez niego metodologia umo liwia realizacj celu badania i jest adekwatna do przedmiotu
badania. Ponadto sposób organizacji badania powinien zawiera opis zidentyfikowanych ryzyk
mog cych wyst pi w trakcie realizacji badania oraz propozycje minimalizuj cych je rodków, a tak e
propozycj rozwi za w zakresie prezentacji wyników badania.
14. Wymaga si , aby ka da zał czona do oferty kopia wymaganego dokumentu była po wiadczona za zgodno z
oryginałem (na ka dej stronie zawieraj cej tre ) przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
upowa nionego do podpisania oferty.
15. Koszt przygotowania i zło enia oferty obci a jedynie Wykonawc .
16. Ofert nale y zło y w trwale zamkni tym opakowaniu (kopercie), uniemo liwiaj cym przypadkowe otwarcie i
zapoznanie si z jej tre ci przed upływem terminu składania ofert.
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17. Opakowanie powinno zosta opatrzone nazw
piecz ) i zaadresowane:
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Wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu (mo e by

URZ D MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
WYDZIAŁ ZAMÓWIE

PUBLICZNYCH

ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
OFERTA PRZETARGOWA w post powaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na 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”.

NR SPRAWY: SR-RPO-III.ZP.U.272.63.2012.AS
18. Oferty składane poczt powinny by zapakowane w dodatkow kopert tak, aby jej rozpakowanie w Kancelarii
Ogólnej Urz du nie spowodowało naruszenia oferty wła ciwej. Nie zastosowanie si do tego zalecenia mo e
spowodowa zapoznanie si z tre ci oferty przed terminem składania ofert z winy le cej po stronie
Wykonawcy.
§ 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejscem składania ofert jest Kancelaria Ogólna Urz du Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, 03–469 Warszawa.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 16 pa dziernika 2012 r. godzina 09:00.
3. Miejscem otwarcia ofert jest Urz d Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, sala
konferencyjna w Wydziale Zamówie Publicznych, ul. Jagiello ska 36, Warszawa.
4. Terminem otwarcia ofert jest dzie 16 pa dziernika 2012 r. godzina 11:30.
5. Wykonawca mo e, przed upływem terminu do składania ofert, zmieni lub wycofa ofert .
6. Zmiana lub wycofanie zło onej oferty musi zosta dokonane w sposób i w formie przewidzianej dla zło enia
oferty, z zastrze eniem, e opakowanie zawieraj ce informacj o zmianie b d wycofaniu oferty powinno
posiada oznaczenie dodatkowe o tre ci odpowiednio - „ZMIANA OFERTY” albo „WYCOFANIE OFERTY”.
§ 13. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca oblicza warto zamówienia w oparciu o informacje zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia stanowi cym zał czniki nr 2 do specyfikacji oraz wypełniaj c formularz oferty, stanowi cy zał cznik
nr 1 do specyfikacji.
2. Warto zamówienia musi zosta podana z dokładno ci do dwóch miejsc po przecinku.
§ 14. Opis kryteriów, którymi zamawiaj cy b dzie si kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiaj cy przyj ł nast puj ce kryteria przypisuj c im odpowiednio
wagi procentowe:
1) koncepcja badania
60%
2) cena
40%
2. Zamawiaj cy wybierze wykonawc , który uzyska najwi ksz zsumowan liczb punktów w dwóch kryteriach tj.
cena i koncepcja badania.
3. Kryterium koncepcja badania Zamawiaj cy oceni na podstawie doł czonego do oferty szczegółowego opisu
koncepcji badawczej, zawieraj cego elementy opisane w § 11 ust. 13 specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
4. Dla oceny kryterium koncepcja badania Zamawiaj cy przyj ł podkryteria wymienione w pkt 5.
5. Punkty za kryterium „koncepcja badania” zostan przyznane w skali punktowej od 0 do 60 punktów. Ocenie
podlega b d poszczególne elementy szczegółowego opisu koncepcji badawczej w nast puj cy sposób:
1) spójno i trafno w stosunku do celu badania koncepcji badania – do 20 pkt, w tym;
a) jasno i spójno logiczna zaproponowanego zakresu badania w kontek cie celu badania – do 8 pkt;
b) trafno rozszerzenia koncepcji badawczej o cele/obszary badawcze – (max. 4 cele/obszary badawcze;
do 3 pkt za ka dy trafny, dot. nowych aspektów, uzasadniony cel/obszar badawczy) – do 12 pkt;
2) trafno i spójno metodologii badania w stosunku do celu badania – 30 pkt, w tym;
a) trafno i spójno dostosowania metod/technik badawczych do pyta badawczych – 10 pkt;
b) trafne rozszerzenie metodologii badawczej o dodatkowe metody/techniki badawcze (max. 5
metod/technik; za ka d trafn , spójn z koncepcj badania, słu c realizacji celów badania
i uzasadnion - do 4 pkt) – do 20 pkt;
3) spójno i adekwatno sposobu organizacji badania w stosunku do celu badania – 10 pkt, w tym:
a) spójno
i adekwatno
czynno ci badawczych lub zada planowanych do wykonania w ramach
badania – 3 pkt;
b) spójny i adekwatny w stosunku do celu badania zespół badawczy lub komórki w strukturze
organizacyjnej wykonawcy wraz ze wskazaniem czynno ci badawczych i/lub zada , za które
poszczególni członkowie b d odpowiedzialni – 3 pkt;
c) trafne zidentyfikowanie ryzyk dla realizacji badania i osi gni cia zakładanego celu badania – 2 pkt,
d) trafne okre lenie rodków zapobiegawczych lub koryguj cych w stosunku do zidentyfikowanych ryzyk –
2 pkt.
Województwo Mazowieckie
ul. Jagiello ska 26, 03-719 Warszawa
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Punkty w podkryteriach zostan
przyznane przez poszczególnych członków Komisji Przetargowej,
a finaln liczb punktów w danym podkryterium stanowi b dzie rednia arytmetyczna z punktów przyznanych
przez członków Komisji.
Ostateczn liczb punktów w kryterium koncepcja badania stanowi b dzie suma punktów uzyskanych w
poszczególnych podkryteriach przez dan ofert .
Zamawiaj cy przydzieli ka dej badanej ofercie w kryterium cena odpowiedni liczb punktów w nast puj cy
sposób: wykonawca, który zaproponuje najni sz cen otrzyma 40 punktów, natomiast pozostali wykonawcy
odpowiednio mniej punktów według wzoru:

C =
gdzie:
C
Cmin
Cx

=
=
=

C min
C x

× 40

liczba punktów za kryterium „cena”,
najni sza cena wynikaj ca ze zło onych ofert,
cena oferty badanej.

9. Komisja dokona oblicze z dokładno ci do dwóch miejsc po przecinku.
10. Przez poj cia „oferta badana” oraz „zło onych ofert” zamawiaj cy rozumie oferty nie podlegaj ce odrzuceniu.
§ 15. Informacja o formalno ciach, jakie powinny zosta dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy:
1) niezwłocznie zawiadamia Wykonawców, którzy zło yli oferty, podaj c nazw (firm ), albo imi i nazwisko,
siedzib albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofert wybrano i uzasadnienie jej wyboru
oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców,
którzy zło yli oferty, a tak e punktacj przyznan ofertom w ka dym kryterium oceny ofert i ł czn punktacj ;
2) niezwłocznie po wyborze zamieszcza informacj , o której mowa w pkt 1 na stronie internetowej oraz w
miejscu publicznie dost pnym w swojej siedzibie.
2. Zamawiaj cy przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym ni :
1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drog elektroniczn ,
2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty je eli zawiadomienie to
zostanie przesłane w inny sposób ni okre lone w pkt 1,
nie pó niej ni przed upływem terminu zwi zania ofert .
3. Zamawiaj cy mo e zawrze umow w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których
mowa w ust. 2, je eli w przedmiotowym post powaniu o udzielenie zamówienia:
1) zło ono tylko jedn ofert ;
2) nie odrzucono adnej oferty oraz nie wykluczono adnego wykonawcy.
4. Zamawiaj cy poinformuje Wykonawc , którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu spotkania w celu
uzgodnienia wszelkich szczegółowych kwestii zawieranej umowy.
§ 16. Wymagania dotycz ce zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy
Zamawiaj cy nie b dzie dał zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy.
§ 17. Istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do tre ci zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, je eli zamawiaj cy wymaga od
wykonawcy, aby zawarł z nim umow w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
1. Wzór ogólnych warunków umowy stanowi zał cznik nr 3.
2. Zamawiaj cy przewiduje mo liwo
zmiany postanowie zawartej umowy w zakresie i na warunkach
okre lonych w § 9 ust. 5 - 7 projektu umowy, stanowi cego zał cznik nr 3 do specyfikacji.
§ 18. Pouczenie o rodkach ochrony prawnej przysługuj cych wykonawcy w toku post powania o udzielenie
zamówienia
Wykonawcy przysługuj rodki ochrony prawnej w okoliczno ciach i na zasadach okre lonych w dziale VI p.z.p.
§ 19. Opis cz ci zamówienia, je eli zamawiaj cy dopuszcza składanie ofert cz
Zamawiaj cy nie podzielił zamówienia na cz ci.

ciowych

§ 20. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniaj cych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 p.z.p.
Zamawiaj cy nie przewiduje udzielenia zamówie uzupełniaj cych.
§ 21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musz odpowiada
oferty wariantowe, je eli zamawiaj cy dopuszcza ich składanie
Zamawiaj cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
§ 22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiaj cego, je eli zamawiaj cy dopuszcza
porozumiewanie si drog elektroniczn
1. Adres e-mail: anna.siennicka@mazovia.pl.
2. Strona internetowa Zamawiaj cego: www.mazovia.pl.
Województwo Mazowieckie
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§ 23. Informacje dotycz ce walut obcych, w jakich mog by prowadzone rozliczenia mi dzy zamawiaj cym
a wykonawc
Rozliczenia mi dzy Zamawiaj cym a Wykonawc b d prowadzone wył cznie w złotych polskich.
§ 24. Informacja czy zamawiaj cy przewiduje aukcj elektroniczn .
Zamawiaj cy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej na podstawie art. 91b ust. 1 p.z.p.
§ 25. Informacja o wysoko ci zwrotu kosztów udziału w post powaniu, je eli zamawiaj cy przewiduje ich
zwrot
Zamawiaj cy nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w post powaniu; wszelkie koszty przygotowania oferty i udziału
w post powaniu obci aj Wykonawc .
§ 26.
danie wskazania przez wykonawc w ofercie cz ci zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom
Zamawiaj cy
da wskazania przez Wykonawc , w ofercie cz ci zamówienia, któr Wykonawca powierzy
podwykonawcom; brak informacji w tej sprawie Zamawiaj cy b dzie rozumiał, e Wykonawca nie zamierza
powierzy adnej cz ci zamówienia podwykonawcom.
§ 27. Okre lenie cz ci zamówienia, która nie mo e by powierzona podwykonawcom
Zamawiaj cy nie okre lił, która cz
zamówienia nie mo e by powierzona podwykonawcom.
Warszawa, dnia 3 pa dziernika 2012 r.
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