
Ogłoszenie nr 595757-N-2020 z dnia 2020-10-09 r. 
 

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku: Przeprowadzenie 

dwusemestralnych studiów podyplomowych MBA (Master of Business 

Administration) dla kadry administracyjnej Mazowieckiej Uczelni Publicznej 

w Płocku 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej 

Tak 

 

Nazwa projektu lub programu 

„Podniesienie jakości kształcenia w odpowiedzi na potrzeby społeczno-

gospodarcze” POWR.03.05.00-00-z050/18, współfinansowanego z EFS, w ramach 

Programu Operacyjnego POWER, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół 

wyższych 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz 

wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych 

organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych 

Nie 

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do 

jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie 

mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub 

wykonawców albo ich jednostki (w %) 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie 



Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

prowadzenie postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie 

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają 

postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz 

osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie 

krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, krajowy 

numer identyfikacyjny 61103840300000, ul. Pl. Dąbrowskiego  2 , 09-402  Płock, 

woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 243 665 400, , e-

mail zamowienia@pwszplock.pl, , faks 243 665 421. 

Adres strony internetowej (URL): www.mazowiecka.edu.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i 

urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 

Uczelnia Publiczna 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego 

przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, 



czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających 

indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz 

pozostałych zamawiających): 

 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania 

można uzyskać pod adresem (URL) 

Tak 

www.mazowiecka.edu.pl 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia 

Tak 

www.mazowiecka.edu.pl 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji 

można uzyskać pod adresem 

Nie 

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy 

przesyłać: 

Elektronicznie 

Nie 

adres 

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 



postępowaniu w inny sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

pisemnie na adres Uczelni 

Adres: 

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można 

uzyskać pod adresem: (URL) 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie 

dwusemestralnych studiów podyplomowych MBA (Master of Business 

Administration) dla kadry administracyjnej Mazowieckiej Uczelni Publicznej w 

Płocku 

Numer referencyjny: DA.ER.232.31.2020 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono 

dialog techniczny 

Nie 

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać 

w odniesieniu do: 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części 

lub grup części: 

 



Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone 

zamówienie jednemu wykonawcy: 

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość 

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań 

) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia 

jest przeprowadzenie dwusemestralnych studiów MBA (Master of Business 

Administration), w formie stacjonarnej (w związku z sytuacją epidemiologiczną na 

obszarze Rzeczpospolitej Polskiej Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania 

zajęć w formie zdalnej w sytuacji, kiedy zaistnieją okoliczności uniemożliwiające 

prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej), dla kadry administracyjnej 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Zadanie realizowane w ramach 

projektu „Podniesienie jakości kształcenia w odpowiedzi na potrzeby społeczno-

gospodarcze” POWR.03.05.00-00-z050/18, współfinansowanego z EFS, w ramach 

Programu Operacyjnego POWER, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół 

wyższych. Kurs będzie finansowany ze środków publicznych w całości, zgodnie z 

treścią art. 43. ust.1 pkt 29 lit. c Ustawy z 11.03.2004 o podatku od towarów i usług 

(Dz.U. t.j.2017, poz. 1221). UCZESTNICY: a) uczestnikami będzie kadra 

administracyjna Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. b) posiadająca 

wykształcenie wyższe c) Liczba uczestników (Słuchaczy): 5 osób Wymagania 

dotyczące przeprowadzenia studiów MBA (Master of Business Administration): a) 

język wykładowy – polski, b) przewidywany termin realizacji zamówienia: od dnia 

podpisania umowy do dnia 30 sierpnia 2021r., c) kurs prowadzony stacjonarnie, w 

Płocku – Wykonawca udostępni sale szkoleniowe zapewniające komfort pracy, 

infrastrukturę oraz zaplecze techniczne niezbędne do realizacji treści 

merytorycznych kursu (w tym w razie potrzeby dostosowane do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami), d) Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi szkolenia 

materiały szkoleniowe, e) w ramach usługi szkoleniowej Wykonawca zapewni 

kadrę dydaktyczną o odpowiednich kwalifikacjach odpowiadających rodzajowi 

prowadzonych zajęć, gwarantującą wysoki poziom nauczania, f) częstotliwość 

zajęć – maksymalnie 2 razy w miesiącu, 2 dni szkoleniowe (preferowane sobota-



niedziela), g) studia posiadają akredytację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, h) absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów 

podyplomowych, i) w cenie opłata rekrutacyjna oraz wszystkie obligatoryjne 

koszty niezbędne do ukończenia studiów (materiały szkoleniowe, opieka 

administracyjna itp.), j) Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy ramowy 

program studiów oraz plan zajęć na I semestr. Wymagania dotyczące realizacji 

usługi: a) Wykonawca po ukończeniu studiów wyda Uczestnikom dodatkowe 

zaświadczenie o współfinansowaniu kursu przez Unię Europejską w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Odpowiednie oznaczenia 

zostaną dostarczone przez Zleceniodawcę. b) Wykonawca przeprowadzi dla 

uczestników studiów dodatkowy test kompetencji przed i po ukończeniu studiów. 

c) Cena zawiera wszystkie opłaty dotyczące realizacji studiów, m.in. opłatę 

rekrutacyjną, realizację zajęć, koszt materiałów dydaktycznych, informacyjnych, 

wydanie świadectw ukończenia studiów i ewentualnych zaświadczeń na potrzeby 

uczestników. d) Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków 

informacyjno-promocyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz 

Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014r. 

e) Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych uczestników 

projektu zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w 

szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych. Szczegółowe kwestie dotyczące przetwarzania danych zostaną 

uregulowane w odrębnej umowie powierzenia danych osobowych. f) Wykonawca 

ma obowiązek udostępnić niezbędne informacje i dokumenty związane ze studiami 

podyplomowymi oraz umożliwić przeprowadzenie kontroli Zamawiającemu lub 

Instytucji Pośredniczącej, jeśli zaistnieje taka potrzeba. g) Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) świadectwa 

ukończenia studiów podyplomowych, h) Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) dodatkowego zaświadczenia o 

współfinansowaniu kursu przez Unię Europejską w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Odpowiednie oznaczenia zostaną 

dostarczone przez Zleceniodawcę. 



 

II.5) Główny kod CPV: 80300000-7 

Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV 
80430000-7 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o 

wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa 

całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej 

lub dynamicznego systemu zakupów) 

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną 

udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 

pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który 

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony 

dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-08-30 

 

II.9) Informacje dodatkowe: Przedmiot zamówienia zostanie wykonany od dnia 

podpisania umowy do dnia 30 sierpnia 2021 r. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE 
PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 



III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący kompetencji lub 

uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli wykaże, iż 

spełnia następujące wymagania: a) Wykonawca jest podmiotem wpisanym do 

wykazu Uczelni Publicznych lub Niepublicznych nadzorowanych przez Ministra 

właściwego ds. szkolnictwa wyższego, b) studia podyplomowe MBA posiadają 

akredytację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie określa tego warunku udziału w 

postępowaniu 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Zamawiający nie określa tego warunku udziału w 

postępowaniu 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących 

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 

Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 

24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne 

podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 



III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON 

WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 

postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) odpisu z 

właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

Pzp; 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. 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU: 

 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 



ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

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

- formularz ofertowy, - informacja o spełnianiu poza cenowego kryterium, - 

Pełnomocnictwo /oryginał/ osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli 

uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów, - w 

przypadku, gdy Wykonawca jest osobą prawną w rozumieniu art. 33 Kodeksu 

Cywilnego – Dz. U2019.0.1145, tj. - Ustawa z dn. 23.04.1964 – KC, wówczas 

zobowiązany jest przedstawić dokumenty przewidziane w art. 38 Kodeksu 

Cywilnego (Reprezentacja osoby prawnej). - w przypadku złożenia oferty wspólnej 

- pełnomocnictwo udzielone liderowi, - zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli 

dotyczy). 

SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

Nie 

Informacja na temat wadium 

 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

 



 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej: 

Nie 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do 

udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, 

partnerstwo innowacyjne) 

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta: 

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje 

dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

 



Informacje dodatkowe: 

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się 

złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji 

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego 

systemu zakupów: 

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji 

elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z 

opisu przedmiotu zamówienia: 

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie 

aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie 

będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości 

postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i 

specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji 

elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

 

Czas trwania: 

 



Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie 
cena 60,00 
Jakość – posiadanie akredytacji zagranicznego partnera 40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy 

Pzp (przetarg nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert 

wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

 

Informacje dodatkowe 

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego 

opisu: 

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu 

konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, 



jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

 

Wstępny harmonogram postępowania: 

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, 

którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających 

negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w 

licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji 

elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie 

minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: 



Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo 

wzór umowy: 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za 

zgodą obu stron, wyrażone na piśmie w formie pisemnego aneksu podpisanego 

przez strony pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy 

w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2- 6 Prawa Zamówień 

Publicznych oraz przewiduje możliwość dokonania w umowie następujących 

istotnych zmian: 1) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany wysokości 

podatku VAT, 2) zmiany w przypadku zmiany danych podmiotowych 

Wykonawcy, 3) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian 

wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca 

stroną, w szczególności Instytucją Pośredniczącą – Narodowe Centrum Badań i 

Rozwoju, a także innymi instytucjami oraz zmian wprowadzonych do wniosku o 

dofinansowanie projektu, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na 

realizację zamówienia, 4) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie 

następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu lub wytycznych i zaleceń 

Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej, w szczególności w zakresie 

sprawozdawczości, 5) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: a) 

wcześniejszego wykonania przedmiotu umowy, b) wydłużeniem terminu 

wykonania umowy w związku z dostosowaniem harmonogramu realizacji 



przedmiotu umowy do potrzeb zamawiającego. c) dostosowania harmonogramu 

realizacji przedmiotu umowy do potrzeb Zamawiającego, d) zaistnienia działań 

wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, pandemii, przewrotu wojskowego lub 

cywilnego, wojny domowej, buntów, niepokojów, strajków, skażeń 

radioaktywnych, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich 

przez Wykonawcę, e) zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, 

trzęsienie ziemi. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli 

dotyczy): 

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: 

Data: 2020-10-19, godzina: 09:45, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 

ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

> polski 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego 

terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 

IV.6.5) Informacje dodatkowe: 

 



ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT 
CZĘŚCIOWYCH 

 


