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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:292656-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka
2020/S 120-292656
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Projektów Europejskich
Krajowy numer identyfikacyjny: 7010158887
Adres pocztowy: ul. Domaniewska 39a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-672
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Zapała
E-mail: przetargi@cpe.gov.pl
Tel.: +48 223783111
Faks: +48 222019725
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.cpe.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.cpe.gov.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: wspieranie instytucji realizujących programy unijne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Przygotowanie analizy społeczno-ekonomicznej, SWOT, drzewa problemów i celów Programu Współpracy
Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2021–2027 (zamówienie podstawowe), a także strategii i celów
Numer referencyjny: WA.263.8.2020.AZ

II.1.2)

Główny kod CPV
79300000 Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pisemnych materiałów na potrzeby przygotowania Programu
Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2021–2027 – analizy społeczno-ekonomicznej,
SWOT/TOWS, drzewa problemów i celów (POT). W ramach zamówienia opcjonalnego przedmiot zamówienia
obejmuje również opracowanie strategii i celów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy
Bałtyk 2021–2027. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym projekcie umowy
(Załącznik nr 1 do SIWZ).

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 241 463.41 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79315000 Usługi badań społecznych
79419000 Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji
73110000 Usługi badawcze
73210000 Usługi doradcze w zakresie badań

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie analizy społeczno-ekonomicznej, SWOT/TOWS i drzewa
problemów i celów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2021–2027 – w ramach
zamówienia podstawowego, a także przygotowanie strategii i celów Programu Współpracy Transgranicznej
Interreg Południowy Bałtyk 2021–2027 w ramach zamówienia opcjonalnego. Zamówienie obejmuje
opracowanie pisemnego ww. materiału wprowadzającego, moderację dyskusji podczas spotkań programowych
i służenie fachową wiedzą związaną z przygotowaniem Programu Współpracy Transgranicznej Południowy
Bałtyk realizowanego w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej w okresie finansowania 2021–2027.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym projekcie umowy (Załącznik nr 1 do
SIWZ).
Termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 28 lutego 2021 r., przy czym zamówienie
podstawowe winno zostać wykonane do dnia 10 września 2020 r. Szczegółowy harmonogram realizacji
zamówienia podstawowego i opcjonalnego zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
Opracowanie pisemnego materiału wprowadzającego, moderacja dyskusji podczas spotkań programowych
i służenie fachową wiedzą związana z przygotowaniem Programu Współpracy Transgranicznej Południowy
Bałtyk realizowanego w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej w okresie finansowania 2021–2027.
Zamówienie składa się z zamówienia podstawowego (etap I) i zamówienia z prawem opcji (etap II).
— etap I: zamówienie podstawowe (zawiera zadanie 1, 2 i 3) – faza analityczna,
— etap II: zamówienie opcjonalne (obejmuje zadanie 4 i 5) – wspólna strategia wyboru celów szczegółowych i
wskaźników.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe doświadczenie kierownika zespołu / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe doświadczenie członków zespołu / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Podejście metodyczne do wykonania zamówienia / Waga: 20
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Cena - Waga: 30
II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamówienie opcjonalne (obejmuje zadanie 4 i 5) – wspólna strategia wyboru celów szczegółowych i
wskaźników
Zadanie 4. Strategia programu
W oparciu o wyniki etapu I, Wykonawca:
1. scharakteryzuje obszar kwalifikowalny, ewentualnie zaproponuje jego zmiany;
2. podsumuje główne wspólne wyzwania, w szczególności:
a) przedstawi najważniejsze wspólne wyzwania i scharakteryzuje podstawowe różnice społeczne, gospodarcze
i terytorialne występujące w obszarze wsparcia;
b) wskaże odniesienia do celów i priorytetów określonych w dokumentach strategicznych UE, w szczególności
w Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego;
c) określi w jaki sposób działania wskazane do współfinansowania ze środków programu uzupełniają się na
obszarze kwalifikowalnym z innymi programami finansowanymi ze środków UE (np. regionalnymi programami
operacyjnymi);
3. uzasadni wybór celów strategicznych i celów szczegółowych, ich odpowiednich priorytetów, celów
szczegółowych i form wsparcia, w stosownych przypadkach, w przypadku braku powiązań w ramach wsparcia
transgranicznego;
4. moderuje dyskusję na temat strategii programu podczas posiedzeń Wspólnego Komitetu Programującego /
posiedzeń grup zadaniowych.
Zadanie 5. Priorytety programu
Bazując na analizie, Wykonawca we współpracy z JPC zaproponuje:
1. priorytety programu (patrz art. 14 projektu rozporządzenia Interreg). Wybór powinien być zgodny z zasadą
koncentracji tematycznej, o której mowa w art. 15 projektu rozporządzenia Interreg;
2. cele szczegółowe.
Dla każdego celu szczegółowego Wykonawca zaproponuje:
a) powiązane rodzaje działań i ich oczekiwany wkład w realizację szczegółowych celów i strategii
makroregionalnych;
b) orientacyjny podział środków według kategorii interwencji;
c) wskaźniki produktu i wskaźniki rezultatu wraz z odpowiednimi kamieniami milowymi – Wykonawca
szczegółowo opisze metodologię zastosowaną do ustalenia proponowanych wartości kamieni milowych (jako
załącznik);
d) główne grupy docelowe;
e) możliwe wykorzystanie instrumentów finansowych;
f) możliwe zastosowanie uproszczonych sposobów rozliczania kosztów.
3. Wykonawca moderuje dyskusję na temat priorytetów programu podczas posiedzeń Wspólnego Komitetu
Programującego / posiedzeń grup zadaniowych.

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Przedmiot niniejszej umowy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Współpracy Interreg V-A Południowy Bałtyk 2014–2020.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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Szacunkowa wartość zamówienia podstawowego 236 026,40 PLN, zamówienia opcjonalnego 59 006,60 PLN.
Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert znajduje się w rozdziale XVI SIWZ.
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.1.6)

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 069-164324

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: WA.263.8.2020.AZ
Nazwa:
Przygotowanie analizy społeczno-ekonomicznej, SWOT, drzewa problemów i celów Programu Współpracy
Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2021–2027 (zamówienie podstawowe), a także strategii i celów
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
18/06/2020

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Pwc Advisory Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Krajowy numer identyfikacyjny: 1132399979
Adres pocztowy: ul. Polna 11
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-633
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
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Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 295 033.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 241 463.41 PLN
V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
W dniu 18 czerwca 2020 r. zawarto aneks do umowy WA.263.8.2020.U. Działając na podstawie § 8 ust.
1 pkt 2 w zw. z ust. 2 pkt 8 i 9 umowy nr WA.263.8.2020.U z dnia 18 czerwca 2020 r., wobec potrzeby
usunięcia rozbieżności wynikających z zapisów harmonogramu, wskazanego w pkt IV załącznika nr 1 do
umowy, związanych z pierwszą pozycją harmonogramu, obligującą strony do uzgodnienia szczegółowego
harmonogramu wykonania prac i koniecznością skorelowania wskazanego harmonogramu z bieżącym
kalendarium, wynikającym z daty zawarcia umowy, strony postanowiły dokonać modyfikacji Załącznika nr 1 do
umowy – Opisu przedmiotu zamówienia.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Faks: +48 224587700

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom i innym podmiotom przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy, w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Faks: +48 224587700

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/06/2020
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