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Warszawa: Ewaluacja ex-post działań współfinansowanych z Funduszu
Granic Zewnętrznych w ramach programów rocznych 2011-2013
zrealizowanych w Polsce
Numer ogłoszenia: 120072 - 2015; data zamieszczenia: 21.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnetrznych , Ul.
Rakowiecka 2A, 02-517 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 542 84 00, faks 22 542 84 44.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.copemsw.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ewaluacja ex-post działań współfinansowanych z
Funduszu Granic Zewnętrznych w ramach programów rocznych 2011-2013 zrealizowanych w Polsce.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Ewaluacja ex-post działań
współfinansowanych z Funduszu Granic Zewnętrznych w ramach programów rocznych 2011-2013 zrealizowanych
w Polsce. Szacunkowa wartość zamówienia 65040,65 pln netto..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.41.90.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca ubiegający się o udział w postępowaniu musi wykazać, że w okresie ostatnich
3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wykonał co najmniej dwa niezależne od podmiotu zlecającego badania
ewaluacyjne (niezależne rozumiane jako brak powiązań pomiędzy podmiotem zlecającym a
wykonującym badanie, w tym powiązań kapitałowych, osobowych lub innych, które mogłyby
podważyć niezależność badania), z których każde miało następujące cechy: wartość brutto
nie mniejsza niż 60 tys. zł, w ramach usługi przeprowadzono co najmniej wywiady
pogłębione w zakresie min. 30 respondentów oraz analizę danych liczbowych.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował zespołem o minimalnym
składzie wskazanym poniżej: 1. Kierownik zespołu badawczego: 1.1. wykształcenie wyższe
2 stopnia; 1.2. doświadczenie w kierowaniu co najmniej 2 badaniami ewaluacyjnymi, w
ramach których wykorzystano co najmniej dwie techniki badawcze, w tym indywidualne
wywiady pogłębione obejmujące min. 30 respondentów. 2. Ekspert ds. bezpieczeństwa
wewnętrznego 2.1. wykształcenie wyższe 2 stopnia; 2.2. jest autorem min. 1 publikacji w
zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego UE; 2.3. w okresie ostatnich 5 lat przed terminem
składania ofert przez min. 12 miesięcy zawodowo lub naukowo zajmował się kwestią
bezpieczeństwa wewnętrznego UE. 3. Ekspert ds. badań 3.1. wykształcenie wyższe 2
stopnia; 3.2. uczestniczył w przygotowaniu i przeprowadzeniu co najmniej 2 niezależnych od
podmiotu zamawiającego badań ewaluacyjnych, wykorzystujących co najmniej technikę
wywiadów pogłębionych.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
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o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

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 inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 30
2 - Metodyka - 40
3 - Organizacja badania - 30
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych
poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1. zmiana terminów realizacji zamówienia, z
wyłączeniem terminu przekazania raportu końcowego, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 istotnych postanowień
umowy, jeżeli dochowanie terminu przewidzianego w Umowie stało się niemożliwe z przyczyn zależnych od
Zamawiającego lub Beneficjentów; 2. Zmiana w składzie zespołu wykonawcy w zakresie osób wskazanych w
ofercie, o ile zmiany te wynikają z okoliczności na które wykonawca, działając z należytą starannością, nie miał
wpływu, a osoby zaproponowane do dalszej realizacji umowy posiadają wymagane SIWZ kwalifikacje. Zmiany
polegające na rozszerzeniu składu zespołu o osoby wspierające prace kluczowego personelu, nie wymagają
zmiany umowy. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany poinformować pisemnie Zamawiającego o
rozszerzeniu składu, wskazując imiona i nazwiska tych osób oraz określając role, jakie będą pełnić w toku
realizowanej usługi. 3. Zmiana zasad dokonywania odbioru usługi, jeśli nie spowoduje to zwiększenia kosztów
dokonywania odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego; 4. Zmiana terminów płatności wynikająca z wszelkich
zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub
wynagrodzenia w większej kwocie wykonawcy. Wszystkie postanowienia, o których mowa powyżej stanowią katalog
zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej
zgody.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.copemsw.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Rakowiecka 2a, 02-517
Warszawa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.06.2015 godzina
12:00, miejsce: Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSW, ul. Rakowiecka 2a, 02-517 Warszawa.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Zamówienie jest finansowane przez Unię Europejską ze środków Pomocy Technicznej Funduszu
Granic Zewnętrznych..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
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