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Ogłoszenie nr 540011807-N-2020 z dnia 21-01-2020 r.

Rzeszów:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 637730-N-2019 

Data: 19/12/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Krajowy numer

identyfikacyjny 69058725500000, ul. al. Łukasza Cieplińskiego  4, 35-010  Rzeszów, woj.

podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 501 776, e-mail administracja@podkarpackie.pl,

faks 178 501 701. 

Adres strony internetowej (url): www.bip.podkarpackie.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3 

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać

się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub

zawodowej, tzn. wykonawcy którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, wykonali należycie przynajmniej dwie usługi polegające na wykonaniu

badania ewaluacyjnego/ekspertyzy, na poziomie co najmniej regionalnym, w obszarze
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wsparcia polityki spójności, a zakres co najmniej jednej z nich obejmował tematykę

elektronicznych usług publicznych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

muszą wykazać, że warunek udziału w postępowaniu jak wyżej – spełnia jeden z

wykonawców samodzielnie lub łącznie (kumulatywnie) wszyscy/ kilku wykonawców

wchodzących w skład grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek

dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tzn. wykonawcy, którzy dysponują co

najmniej 4- osobowym zespołem (zespół ten zostanie wyznaczony do realizacji

badania), w skład którego wchodzić musi: 1) Kierownik/koordynator, który w okresie

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert: a) kierował/koordynował

realizacją dwóch usług, z których każda polegała na wykonaniu badania

ewaluacyjnego/ekspertyzy, na poziomie co najmniej regionalnym, w obszarze wsparcia

polityki spójności, a co najmniej jedna z nich obejmowała swoim zakresem tematykę

elektronicznych usług publicznych, b) jest autorem lub współautorem dwóch raportów

końcowych z dwóch (badań ewaluacyjnych/ekspertyz), na poziomie co najmniej

regionalnym, w obszarze wsparcia polityki spójności, a co najmniej jeden z nich

obejmował swoim zakresem tematykę elektronicznych usług publicznych, 2) minimum

trzech członków zespołu badawczego, w tym: a) ekspert – posiada wiedzę w zakresie

specyfiki elektronicznych usług publicznych, tzn. w okresie ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert świadczył usługi eksperckie, w tym szkoleniowe

lub/i był autorem/współautorem publikacji, które dotyczyły elektronicznych usług

publicznych (warunek dotyczy co najmniej dwóch usług eksperckich lub/i co najmniej

dwóch publikacji lub/i co najmniej jednej usługi eksperckiej i jednej publikacji), b)

ewaluatorzy (dwóch członków zespołu badawczego), którzy w okresie ostatnich trzech

lat przed upływem terminu składania ofert: - każdy osobno uczestniczył w realizacji

dwóch badań ewaluacyjnych/ekspertyz, na poziomie co najmniej regionalnym, w

obszarze wsparcia polityki spójności, - posiadają łącznie doświadczenie w stosowaniu:

• ilościowych metod zbierania i analizy materiału badawczego, w tym w zakresie

pozyskania i wykorzystania dostępnych źródeł danych, przygotowania narzędzi

badawczych w co najmniej dwóch badaniach ewaluacyjnych/ekspertyzach (wymóg

dotyczy jednego ewaluatora), • jakościowych metod zbierania i analizy materiału
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badawczego, przygotowania narzędzi badawczych w co najmniej dwóch badaniach

ewaluacyjnych/ ekspertyzach (wymóg dotyczy jednego ewaluatora). Zamawiający nie

dopuszcza by w minimalny skład zespołu wchodziły osoby, które nie spełniają żadnego

z wyżej wymienionych warunków. Jedna osoba może pełnić tylko jedną funkcję w

zespole. Funkcji kierownika/koordynatora zespołu nie można łączyć z funkcją członka

zespołu badawczego. W przypadku gdy Wykonawca wskaże większą, niż wymaga

Zamawiający, ilość usług/publikacji na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w

postępowaniu dotyczących doświadczenia Wykonawcy oraz każdego członka zespołu

badawczego, ocenie będą podlegały dwie pierwsze usługi/publikacje wskazane przez

Wykonawcę w wykazie usług/wykazie osób. Do badań ewaluacyjnych/ekspertyz nie

będą zaliczane: strategie rozwoju, strategie przedsiębiorstwa, studia wykonalności,

audyty, oceny oddziaływania na środowisko, plany zagospodarowania przestrzennego,

ewaluacje projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wykonawcy

wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że warunek udziału w

postępowaniu jak wyżej – spełnia jeden z wykonawców samodzielnie lub łącznie

(kumulatywnie) wszyscy/ kilku wykonawców wchodzących w skład grupy

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 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: Tak Informacje dodatkowe: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta

zostanie oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia WYKAZU OSÓB, o którym

mowa w sekcji III pkt 5.1 Ogłoszenia, w którym to wykazie należy podać również

m.in. imiona i nazwiska osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia. 

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą

ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub

zawodowej, tzn. wykonawcy którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, wykonali należycie przynajmniej dwie usługi polegające na wykonaniu

badania ewaluacyjnego/ekspertyzy, na poziomie co najmniej regionalnym, w obszarze

wsparcia polityki spójności, a zakres co najmniej jednej z nich obejmował tematykę
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elektronicznych usług publicznych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

muszą wykazać, że warunek udziału w postępowaniu jak wyżej – spełnia jeden z

wykonawców samodzielnie lub łącznie (kumulatywnie) wszyscy/ kilku wykonawców

wchodzących w skład grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek

dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tzn. wykonawcy, którzy dysponują co

najmniej 4- osobowym zespołem (zespół ten zostanie wyznaczony do realizacji

badania), w skład którego wchodzić musi: 1) Kierownik/koordynator, który w okresie

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert: a) kierował/koordynował

realizacją dwóch usług, z których każda polegała na wykonaniu badania

ewaluacyjnego/ekspertyzy, na poziomie co najmniej regionalnym, w obszarze wsparcia

polityki spójności, a co najmniej jedna z nich obejmowała swoim zakresem tematykę

elektronicznych usług publicznych, b) jest autorem lub współautorem dwóch raportów

końcowych z dwóch (badań ewaluacyjnych/ekspertyz), na poziomie co najmniej

regionalnym, w obszarze wsparcia polityki spójności, a co najmniej jeden z nich

obejmował swoim zakresem tematykę elektronicznych usług publicznych, 2) minimum

trzech członków zespołu badawczego, w tym: a) ekspert – posiada wiedzę w zakresie

specyfiki elektronicznych usług publicznych, tzn. w okresie ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert świadczył usługi eksperckie, w tym szkoleniowe

lub/i był autorem/współautorem publikacji, które dotyczyły elektronicznych usług

publicznych (warunek dotyczy co najmniej dwóch usług eksperckich lub/i co najmniej

dwóch publikacji lub/i co najmniej jednej usługi eksperckiej i jednej publikacji), b)

ewaluatorzy (dwóch członków zespołu badawczego), którzy w okresie ostatnich trzech

lat przed upływem terminu składania ofert: - każdy osobno uczestniczył w realizacji

dwóch badań ewaluacyjnych/ekspertyz, na poziomie co najmniej regionalnym, w

obszarze wsparcia polityki spójności, - posiadają łącznie doświadczenie w stosowaniu:

• ilościowych metod zbierania i analizy materiału badawczego, w tym w zakresie

pozyskania i wykorzystania dostępnych źródeł danych, przygotowania narzędzi

badawczych w co najmniej dwóch badaniach ewaluacyjnych/ekspertyzach (wymóg

dotyczy jednego ewaluatora), • jakościowych metod zbierania i analizy materiału

badawczego, przygotowania narzędzi badawczych w co najmniej dwóch badaniach
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ewaluacyjnych/ ekspertyzach (wymóg dotyczy jednego ewaluatora). Zamawiający nie

dopuszcza by w minimalny skład zespołu wchodziły osoby, które nie spełniają żadnego

z wyżej wymienionych warunków. Jedna osoba może pełnić tylko jedną funkcję w

zespole. Funkcji kierownika/koordynatora zespołu nie można łączyć z funkcją członka

zespołu badawczego. Do badań ewaluacyjnych/ekspertyz nie będą zaliczane: strategie

rozwoju, strategie przedsiębiorstwa, studia wykonalności, audyty, oceny oddziaływania

na środowisko, plany zagospodarowania przestrzennego, ewaluacje projektu

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wykonawcy wspólnie ubiegający

się o zamówienie muszą wykazać, że warunek udziału w postępowaniu jak wyżej –

spełnia jeden z wykonawców samodzielnie lub łącznie (kumulatywnie) wszyscy/ kilku

wykonawców wchodzących w skład grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o

zamówienie. 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: Tak Informacje dodatkowe:

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako

najkorzystniejsza do złożenia WYKAZU OSÓB, o którym mowa w sekcji III pkt 5.1

Ogłoszenia, w którym to wykazie należy podać również m.in. imiona i nazwiska osób

wykonujących czynności przy realizacji zamówienia. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-01-23, godzina: 10:00, 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 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-24, godzina: 10:00, Skrócenie terminu
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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 


