OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-10403/JP/13
Warszawa: Wykonanie badania ewaluacyjnego
Numer ogłoszenia w BZP: 368446 - 2013; data zamieszczenia: 11.09.2013
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Zdrowia , ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa,
woj. mazowieckie, tel. 22 8312158, faks 22 831 14 49.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.mz.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:
Wykonanie badania ewaluacyjnego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena skuteczności
wybranych programów profilaktycznych w ramach Poddziałania 2.3.1 PO KL.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.31.50.00-5.
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:
Okres w dniach: 80.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający wymaga, aby wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu na składanie ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonuje,
co najmniej 3 usługi, tj.:

1. co najmniej 2 usługi, z których każda: 1.1. polegała na przeprowadzeniu
badania ewaluacyjnego/społecznego/ marketingowego, oraz 1.2. miała wartość
nie mniejszą niż 100 000 zł brutto, oraz 1.3. zawierała element badań
ilościowych przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie liczącej minimum
500 respondentów - w tym co najmniej jedna z tych usług z zastosowaniem
techniki wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI), oraz
o 2. co najmniej 1 usługę, która: 2.1. polegała na przeprowadzeniu badania
ewaluacyjnego/społecznego/ marketingowego, oraz 2.2. miała wartość nie
mniejszą niż 100 000 zł brutto, oraz 2.3. zawierała element badań
jakościowych z zastosowaniem techniki indywidualnych wywiadów
pogłębionych (IDI)/diad - liczba zrealizowanych wywiadów w ramach badania
musi wynosić minimum 20
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował:
o Zespołem Badawczym składającym się z co najmniej z 5 osób, w skład
którego wchodzą:
o 1. osoba koordynująca pracę Zespołu Badawczego: 1.1 posiada wyższe
wykształcenie; 1.2 posiada doświadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu
prawidłowej realizacji przynajmniej 5 projektów badawczych - w tym co
najmniej 2 badań/analiz w ramach których wykorzystywano ilościowe metody
zbierania danych o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto każde z tych 2
badań; 1.3 uczestniczyła jako merytoryczny członek Zespołu Badawczego w
realizacji co najmniej 3 badań ewaluacyjnych; 1.4 jest autorem (tj. twórcą
wszystkich merytorycznych rozdziałów/części raportu) lub współautorem (tj.
twórcą co najmniej jednego merytorycznego rozdziału/części raportu) co
najmniej 3 raportów z ww. badań;
o 2. ekspert ds. badań ilościowych: 2.1 posiada wyższe wykształcenie; 2.2
uczestniczył w realizacji co najmniej 5 badań/analiz (w tym co najmniej 3
badania/analizy przeprowadzone na reprezentatywnej próbie liczącej minimum
500 respondentów), w których był odpowiedzialny za konstrukcję narzędzi
badawczych, pogłębione analizy statystyczne i interpretację danych
ilościowych;
o 3. ekspert ds. badań jakościowych: 3.1 posiada wyższe wykształcenie; 3.2
uczestniczył w realizacji co najmniej 5 badań/analiz, w ramach których
prowadził indywidualne wywiady pogłębione (IDI)/diady oraz interpretował
dane pochodzących z badań jakościowych;
o 4. ekspert ds. badania efektów projektów miękkich : 4.1 posiada wyższe
wykształcenie; 4.2 uczestniczył jako merytoryczny członek Zespołu
Badawczego w realizacji co najmniej 5 badań/analiz, w ramach których
badano efekty realizacji projektów miękkich, w tym co najmniej 3
badania/analizy opiewały na kwotę minimum 50 000 zł brutto każde; 4.3 jest
autorem (tj. twórcą wszystkich merytorycznych rozdziałów/części raportu) lub
współautorem (tj. twórcą co najmniej jednego merytorycznego
rozdziału/części raportu ) co najmniej 4 raportów z ww. badań;
o

5. ekspert ds. zdrowia publicznego: 5.1 posiada co najmniej stopień naukowy
doktora; 5.2 posiada co najmniej 10 letnie doświadczenie zawodowe w pracy
na stanowisku naukowym lub naukowo - dydaktycznym w dziedzinie zdrowia
publicznego w uczelni medycznej lub instytucie badawczym; 5.3 posiada
udokumentowaną działalność naukową w zakresie zdrowia publicznego, tzn.
jest autorem (tj. twórcą wszystkich merytorycznych rozdziałów/części
publikacji) lub współautorem (tj. twórcą co najmniej jednego merytorycznego
rozdziału/części publikacji) co najmniej 10 publikacji (tj. utworów
opublikowanych w formie artykułu w czasopiśmie lub w formie książkowej)
poświęconych problematyce zdrowia publicznego w Polsce.
o Ponadto Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej 4
ekspertami do oceny programów profilaktycznych, z których każdy: 1. posiada
wykształcenie wyższe, tzn. posiada dyplom ukończenia studiów wyższych I
lub II lub III stopnia (tytuł licencjata, inżyniera, doktora, doktora
habilitowanego, profesora lub tytuł równorzędny); 2. posiada doświadczenie w
ocenie programów profilaktycznych w oparciu o EBM (Evidence Based
Medicine) - jest autorem (tj. twórcą wszystkich merytorycznych
rozdziałów/części raportu) lub współautorem (tj. twórcą co najmniej jednego
merytorycznego rozdziału/części raportu) co najmniej 5 programów
profilaktycznych, zgodnie z wytycznymi i metodologią przeprowadzenia
oceny technologii medycznych HTA (Health Technology Assessment)
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku
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;
• określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę
w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach
niewykonanych
lub
wykonanych
nienależycie
dot. należytego wykonania usług z pkt. III.3.2);
• 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;
o

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;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 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;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 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. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym,
że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć szczegółowy opis sposobu realizacji
przedmiotu zamówienia. Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika, jeżeli dotyczy. W
przypadku uznania za najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez podmioty występujące
wspólnie, będą one zobowiązane, przed podpisaniem umowy, do dostarczenia umowy
regulującej ich współpracę.
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 - 72
• 2 - Sposób realizacji przedmiotu umowy - 28
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
1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie, gdy będą one dotyczyły
zmiany terminów określonych w harmonogramie realizacji Badania, o którym mowa w
punkcie VI SOPZ. Zmiana może być dokonana jedynie w przypadku wystąpienia opóźnień w
realizacji Badania z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 2. Wykonawca jest
zobowiązany pisemnie poinformować Zamawiającego o proponowanej zmianie, o której
mowa w ust. 1, oraz uzyskać zgodę Zamawiającego na jej wprowadzenie. 3. Propozycja
zmiany Umowy musi być zgłoszona wraz z uzasadnieniem nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych przed jej planowanym wprowadzeniem, jednak nie później niż 14 dni
kalendarzowych przed terminem przekazania Zamawiającemu projektu raportu końcowego,
zgodnie z harmonogramem realizacji Badania, o którym mowa w punkcie VI SOPZ
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.mz.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15,pok.046.
IV.4.4) Termin składania ofert: 20.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Ministerstwo Zdrowia,
00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15, pok. 139.
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: Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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: nie

