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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I :  Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej
Akademii Nauk (IFiS PAN)

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Nowy Świat 72

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  00-330 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  IFiS PAN ul. Nowy Świat 72 Tel.: +48 228267181

Osoba do kontaktów:  Iwona Trochimczyk-Sawczuk

E-mail:  projekt@fs2.ifispan.waw.pl Faks:  +48 228267823

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.ifispan.waw.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

 Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

 Agencja/urząd krajowy lub federalny

 Organ władzy regionalnej lub lokalnej

 Agencja/urząd regionalny lub lokalny

 Podmiot prawa publicznego

 Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

 Inna: (proszę określić)

I.3)  Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

Budownictwo i obiekty komunalne

Ochrona socjalna

Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Inny:  (proszę określić)
Nauka, Badania i Rozwój

I.4)  Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

 tak   nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II : Przedmiot zamówienia

II.1)  Opis :

II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie reprezentatywnych badań ankietowych „From school to work:
indywidualne i instytucjonalne wyznaczniki kształtowania się ścieżek karier edukacyjno-zawodowych młodych
Polaków” na ogólnokrajowej, losowej, warstwowej próbie dorosłych osób urodzonych w latach 1992-1993
(FS2W).

II.1.2)  Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu

Roboty budowlane Dostawy Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych

środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Kategoria usług: nr:  10

Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
PL

Kod NUTS: 

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)  Informacje na temat umowy ramowej :   (jeżeli dotyczy)
 Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami  Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba :  _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna :  _____   uczestników planowanej umowy ramowej

Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach :  _____   albo   w miesiącach :  _____

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : 
_____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej  (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 
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Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)

_____

II.1.5)  Krótki opis zamówienia lub zakupu :
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie reprezentatywnych badań ankietowych From school to work:
indywidualne i instytucjonalne wyznaczniki kształtowania się ścieżek karier edukacyjno-zawodowych młodych
Polaków na ogólnokrajowej, losowej, warstwowej próbie dorosłych osób urodzonych w latach 1992-1993
(FS2W).
2. Usługa obejmuje następujący zakres zadań:
2.1. Zweryfikowanie dostarczonej przez IFiS PAN bazy danych zawierającej informacje kontaktowe o 7369
respondentach, pod kątem kompletności danych teleadresowych.
2.2. Zrealizowanie badania według procedury Mixed Mode Research Design z zastosowaniem modelu
sekwencyjnego, z jedną techniką zasadniczą i technikami pomocniczymi. Techniką zasadniczą będzie
wywiad bezpośredni ze wspomaganiem komputerowym CAPI (computer assisted personal interview), a w
przypadku osób, które z różnych przyczyn okażą się niedostępne, po podjęciu czterech prób kontaktu, zostanie
wykorzystana ankieta internetowa. Zostanie ona zastosowana jedynie wobec tych respondentów, którzy:
a) bądź zdecydowanie odmówią udziału w badaniu przy użyciu techniki zasadniczej,
b) bądź w sytuacji, gdy wywiadu metodą zasadniczą nie uda się zrealizować po czterech próbach kontaktu.
2.3. Zrealizowanie minimum 3700 wywiadów z dostarczonej przez IFiS PAN bazy danych oraz przygotowanie
i późniejsze zastosowanie dodatkowej próby losowej, nie większej niż 2500 osób, urodzonych w latach 1992 –
1993, zapewniającej ostateczną realizację minimum 1000 wywiadów ankietowych. Próba musi być wylosowana
z bazy danych indywidualnych PESEL (nie może to być próba udziałowa, ani tzw. random route).
Ogólny opis schematu doboru tej dodatkowej próby stanowi aneks do niniejszego dokumentu. Na jego
podstawie Wykonawca opracuje szczegółowy plan doboru próby (w szczególności określi wielkość wiązki
i alokację próby do warstw). Ostateczny, szczegółowy plan doboru próby opracowany przez Wykonawcę
zostanie skonsultowany i uzgodniony z Zamawiającym.
2.4. Respondenci biorący udział w badaniu otrzymają upominek o wartości 30 zł. Netto.
2.5. Dostosowanie dostarczonego przez IFiS PAN projektu kwestionariusza do realizacji badania metodą CAPI,
z możliwością „rotacji” niektórych wskazanych pytań lub ich pozycji (items). Zaproponowanie i uzgodnienie z
IFiS PAN filtrów wymagających potwierdzenie przez ankietera wprowadzenia wartości spoza zakresu.
2.6. Przeprowadzenie pilotażu kwestionariusza na próbie kwotowej 50 osób metodą CAPI.
2.7. Przeprowadzenie szkolenia ankieterów przed badaniem głównym, zgodnie ze standardami Organizacji
Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR).
2.8. Przeprowadzenie w głównym badaniu wywiadów ankietowych CAPI, metodą wywiadu indywidualnego
zakładając, że wywiad kwestionariuszowy w zdecydowanej większości respondentów uda się przeprowadzić w
czasie 75 minut.
2.9. Przeprowadzenie kontroli realizacji badania wg. zasad przyjętych w OFBOR.
2.10. Zakodowanie zmiennych dotyczących wszystkich zawodów respondenta oraz zawodu jego rodziców i
partnerów/małżonków wg. klasyfikacji ISCO.
2.11. Opracowanie przy konsultacji z badaczami IFiS PAN kluczy do kodowania pytań otwartych i zakodowanie
tych pytań w liczbie przyjętej mniej więcej w podobnych badaniach ankietowych. Przygotowanie zbioru danych
jednostkowych z badania w formacie SPSS, z wprowadzonymi „etykietami” zmiennych (pytań) i odpowiedzi
(zgodnych ze standardami opisanymi w zasadach archiwizacji danych w Archiwum Danych Społecznych). Obok
zbioru danych z odpowiedziami respondentów wymagane jest przygotowania zbioru danych zawierających
informacje związane z czasem rozpoczęcia każdego pytania. Szczegóły techniczne będą omówione między
IFiS PAN a Wykonawcą.
2.12. Przeprowadzenie kontroli logicznej zbioru oraz udokumentowanie stwierdzonych rozbieżności (test
logiczny oraz informacje o id i niespójnych wartości zmiennych).
2.13. Przygotowanie zbioru zawierającego informacje o realizacji badania zawierającego informacje o id
wylosowanej osoby informacji o warstwie i wiązce (np. teryt), id ankietera, dat podejmowanych prób kontaktów
oraz informacje z formularza kontaktowego, którego treść zostanie uzgodniona z Zamawiającym. Zbiór powinien
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zawierać informacje zarówno o osobach, z którymi przeprowadzono wywiad, jak i tymi, z którymi nie udało się
przeprowadzić wywiadu (z odpowiednimi kategoriami braku udziału w badaniu opracowanymi na podstawie
dokumentacji stosowanej w badaniu Europejski Sondaż Społeczny).
2.14. Przekazanie powyższych zbiorów i dokumentacji danych do IFiS PAN zgodnie ze standardami Archiwum
Danych Społecznych oraz zapewnienie możliwości odpowiedniej modyfikacji zbiorów w przypadku uwag i
wątpliwości zgłaszanych przez Zamawiającego.
2.15. Wykonanie dodatkowych świadczeń uszczegółowionych w SIWZ.
3. Wymagania Zamawiającego dotyczące podwykonawstwa:
1) Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców;
2) Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia,
których wykonanie powierzy podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców,
na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.
4. Badania finansowane będą ze środków Narodowego Centrum Nauki, w ramach grantu Konkursu Maestro 3,
decyzja nr DEC-2012/06/A/HS6/00323 z dnia 08.02.2013 r.
5. Zamawiający nie przewiduje wprowadzania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP.
6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
- Prawo zamówień publicznych w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu
wykonawcy usług, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 79320000  

II.1.7)  Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) :   tak   nie

II.1.8) Części:    (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)

To zamówienie podzielone jest na części:    tak   nie
(jeżeli tak)   Oferty można składać w odniesieniu do

tylko jednej części
 

jednej lub więcej części
 

wszystkich części

II.1.9)  Informacje o ofertach wariantowych: 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych :   tak   nie

II.2)  Wielkość lub zakres zamówienia :

II.2.1)  Całkowita wielkość lub zakres :   (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie reprezentatywnych badań ankietowych „From school to work:
indywidualne i instytucjonalne wyznaczniki kształtowania się ścieżek karier edukacyjno-zawodowych młodych
Polaków” na ogólnokrajowej, losowej, warstwowej próbie dorosłych osób urodzonych w latach 1992-1993
(FS2W).
2. Usługa obejmuje następujący zakres zadań:
2.1. Zweryfikowanie dostarczonej przez IFiS PAN bazy danych zawierającej informacje kontaktowe o 7369
respondentach, pod kątem kompletności danych teleadresowych.
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2.2. Zrealizowanie badania według procedury Mixed Mode Research Design z zastosowaniem modelu
sekwencyjnego, z jedną techniką zasadniczą i technikami pomocniczymi. Techniką zasadniczą będzie
wywiad bezpośredni ze wspomaganiem komputerowym CAPI (computer assisted personal interview), a w
przypadku osób, które z różnych przyczyn okażą się niedostępne, po podjęciu czterech prób kontaktu, zostanie
wykorzystana ankieta internetowa. Zostanie ona zastosowana jedynie wobec tych respondentów, którzy:
a) bądź zdecydowanie odmówią udziału w badaniu przy użyciu techniki zasadniczej,
b) bądź w sytuacji, gdy wywiadu metodą zasadniczą nie uda się zrealizować po czterech próbach kontaktu.
2.3. Zrealizowanie minimum 3700 wywiadów z dostarczonej przez IFiS PAN bazy danych oraz przygotowanie
i późniejsze zastosowanie dodatkowej próby losowej, nie większej niż 2500 osób, urodzonych w latach 1992 –
1993, zapewniającej ostateczną realizację minimum 1000 wywiadów ankietowych. Próba musi być wylosowana
z bazy danych indywidualnych PESEL (nie może to być próba udziałowa, ani tzw. random route).
Ogólny opis schematu doboru tej dodatkowej próby stanowi aneks do niniejszego dokumentu. Na jego
podstawie Wykonawca opracuje szczegółowy plan doboru próby (w szczególności określi wielkość wiązki
i alokację próby do warstw). Ostateczny, szczegółowy plan doboru próby opracowany przez Wykonawcę
zostanie skonsultowany i uzgodniony z Zamawiającym.
2.4. Respondenci biorący udział w badaniu otrzymają upominek o wartości 30 zł. Netto.
2.5. Dostosowanie dostarczonego przez IFiS PAN projektu kwestionariusza do realizacji badania metodą CAPI,
z możliwością „rotacji” niektórych wskazanych pytań lub ich pozycji (items). Zaproponowanie i uzgodnienie z
IFiS PAN filtrów wymagających potwierdzenie przez ankietera wprowadzenia wartości spoza zakresu.
2.6. Przeprowadzenie pilotażu kwestionariusza na próbie kwotowej 50 osób metodą CAPI.
2.7. Przeprowadzenie szkolenia ankieterów przed badaniem głównym, zgodnie ze standardami Organizacji
Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR).
2.8. Przeprowadzenie w głównym badaniu wywiadów ankietowych CAPI, metodą wywiadu indywidualnego
zakładając, że wywiad kwestionariuszowy w zdecydowanej większości respondentów uda się przeprowadzić w
czasie 75 minut.
2.9. Przeprowadzenie kontroli realizacji badania wg. zasad przyjętych w OFBOR.
2.10. Zakodowanie zmiennych dotyczących wszystkich zawodów respondenta oraz zawodu jego rodziców i
partnerów/małżonków wg. klasyfikacji ISCO.
2.11. Opracowanie przy konsultacji z badaczami IFiS PAN kluczy do kodowania pytań otwartych i zakodowanie
tych pytań w liczbie przyjętej mniej więcej w podobnych badaniach ankietowych. Przygotowanie zbioru danych
jednostkowych z badania w formacie SPSS, z wprowadzonymi „etykietami” zmiennych (pytań) i odpowiedzi
(zgodnych ze standardami opisanymi w zasadach archiwizacji danych w Archiwum Danych Społecznych). Obok
zbioru danych z odpowiedziami respondentów wymagane jest przygotowania zbioru danych zawierających
informacje związane z czasem rozpoczęcia każdego pytania. Szczegóły techniczne będą omówione między
IFiS PAN a Wykonawcą.
2.12. Przeprowadzenie kontroli logicznej zbioru oraz udokumentowanie stwierdzonych rozbieżności (test
logiczny oraz informacje o id i niespójnych wartości zmiennych).
2.13. Przygotowanie zbioru zawierającego informacje o realizacji badania zawierającego informacje o id
wylosowanej osoby informacji o warstwie i wiązce (np. teryt), id ankietera, dat podejmowanych prób kontaktów
oraz informacje z formularza kontaktowego, którego treść zostanie uzgodniona z Zamawiającym. Zbiór powinien
zawierać informacje zarówno o osobach, z którymi przeprowadzono wywiad, jak i tymi, z którymi nie udało się
przeprowadzić wywiadu (z odpowiednimi kategoriami braku udziału w badaniu opracowanymi na podstawie
dokumentacji stosowanej w badaniu Europejski Sondaż Społeczny).
2.14. Przekazanie powyższych zbiorów i dokumentacji danych do IFiS PAN zgodnie ze standardami Archiwum
Danych Społecznych oraz zapewnienie możliwości odpowiedniej modyfikacji zbiorów w przypadku uwag i
wątpliwości zgłaszanych przez Zamawiającego.
2. 13. Wykonawcy zostanie powierzone przetwarzanie danych osobowych (w części dotyczącej przekazanego
zbioru danych osobowych) oraz będzie zobowiązany podjąć działania służące zapewnieniu poufności danych
osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Próba dodatkowa powinna zostać dobrana według schematu losowania warstwowego, dwustopniowego:
1) Na pierwszym poziomie w ramach warstw losowane są ze zwracaniem miejscowości, z
prawdopodobieństwem proporcjonalnym do liczby mieszkańców urodzonych w latach 1992–1993.
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2) Na drugim poziomie w ramach wylosowanych miejscowości w sposób prosty, bez zwracania losowane są
osoby urodzone w latach 1992–1993.
4. Liczbę osób losowaną w ramach miejscowości (wielkość wiązki) wybiera Wykonawca
z tym, że nie może być ona większa niż 8. Jeżeli jakaś miejscowość została kilkakrotnie wybrana do próby, (co
może mieć miejsce wobec zastosowania losowania zwrotnego), chodzi tu o liczbę osób losowanych oddzielnie
dla każdego wystąpienia tej miejscowości w próbie.
5. Warstwy zdefiniowane są przez skrzyżowanie ze sobą podziału na 6 makroregionów (wg GUS) i 3 kategorie
wielkości miejscowości (obszary wiejskie (wliczane tu są obszary gmin wiejskich oraz obszary wiejskie gmin
miejsko-wiejskich), miasta do 50 tys. mieszkańców (bez względu na to, czy stanowią odrębne gminy, czy też
wchodzą w skład gmin miejsko-wiejskich) i miasta o liczbie mieszkańców od 50 tys. wzwyż).
6. Alokacja próby do warstw powinna być proporcjonalna do liczby osób urodzonych w latach 1992–1993
mieszkających w ramach warstwy i odwrotnie proporcjonalna do przewidywanego w ramach warstwy poziomu
realizacji próby (rozumianego tu jako iloraz wywiadów zrealizowanych do liczebności próby wylosowanej, bez
uwzględnienia żądanych wykluczeń).
7. Ma to na celu zapewnienie, że alokacja próby zrealizowanej będzie możliwie zbliżona do alokacji
proporcjonalnej do liczby osób urodzonych w latach 1992–1993.
8. Oszacowania poziomu realizacji w ramach poszczególnych warstw powinien dokonać Wykonawca, na
podstawie wiedzy o poziomie realizacji prowadzonych przez siebie wcześniej badań.
9. Dopuszcza się wykluczenie z losowania na pierwszym poziomie miejscowości, w których liczba mieszkańców
urodzonych w latach 1992–1993 jest nie większa niż 3.
10. Wymagania Zamawiającego dotyczące podwykonawstwa:
1) Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców;
2) Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia,
których wykonanie powierzy podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców,
na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.
11. Badania finansowane będą ze środków Narodowego Centrum Nauki, w ramach grantu Konkursu Maestro 3,
decyzja nr DEC-2012/06/A/HS6/00323 z dnia 08.02.2013 r.

(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  900000.00    Waluta :  PLN
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

II.2.2)  Informacje o opcjach :   (jeżeli dotyczy)
Opcje :   tak   nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____

(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____   albo   w dniach :   _____ (od udzielenia zamówienia)

II.2.3)  Informacje o wznowieniach :   (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu:    tak   nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana)  _____  albo Zakres: między :  _____  i:  _____   
(jeżeli są znane)  W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień: 
w miesiącach:  _____   albo w dniach:  _____  (od udzielenia zamówienia)

II.3)  Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: 
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach:  135  (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
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Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:  (jeżeli dotyczy)
Zamawiający na etapie składania ofert przez Wykonawców będzie żądał od nich wniesienia wadium w kwocie:
10000,00 - PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 0 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
Warunki finansowania oraz terminy i wysokość przewidywanych płatności zostaną ustalone w toku
postępowania prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn zm.).

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
 (jeżeli dotyczy)
_____

III.1.4) Inne szczególne warunki:  (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :   tak   nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
_____

III.2) Warunki udziału:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Wykonawca jest zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
W celu wykazania - nie później niż na dzień składania ofert - braku podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda następujących oświadczeń i
dokumentów:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
2. 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
ofert.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
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zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, 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 ofert.
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 10-11 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega
na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tych podmiotów
dokumenty wymienione wyżej w ust. 1-2.
9. Oświadczenie dotyczące funkcjonowania w ramach grupy kapitałowej, zawierające informacje, o których
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,
podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji wykonawcy.
10. W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i 11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert. W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów:
1) o których mowa w ust. 2, 3, 4 i 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub 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 ofert.
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
2) o których mowa w ust. 5 i 7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt. 4-8 oraz pkt. 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
12. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 11 zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Termin ważności dokumentów zawierających oświadczenie
stosuje się odpowiednio jak w ust. 11.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
_____

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
_____
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III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu wykazania (potwierdzenia)
spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Dla wykazania spełniania warunków udziału
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda
złożenia następujących dokumentów:
1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.
2. Wykaz wykonanych głównych usług, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, 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
załączenie dowodów, czy zostały wykonane należycie.
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i
doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków
udziału określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,
polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, to:
1) Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia, podpisane przez
osoby upoważnione do reprezentacji danego podmiotu;
2) W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował
zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym
dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny,
czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
Zamawiający może żądać złożenia dokumentów
dotyczących w szczególności:
a) Zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego
podmiotu,
b) Sposobu wykorzystania przez Wykonawcę zasobów
innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
c) Charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę
z innym podmiotem,
d) Zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, spełniający warunki dotyczące:
a) Posiadania wiedzy i doświadczenia;
b)Dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego
warunku:
2.1) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada
wiedzę i doświadczenie polegające na należytym
wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej
jednego odrębnego badania (usługi) o tematyce
społecznej lub politycznej*, które musi liczyć, co
najmniej 3700 wywiadów zrealizowanych metodą
wywiadu indywidualnego (F2F) techniką CAPI na
ogólnopolskich, losowych, reprezentatywnych,
imiennych, próbach adresowych pochodzących z
operatu PESEL z wylosowanymi osobami**, którego
minimalny wskaźnik odpowiedzi (response rate) był nie
mniejszy niż 50 % ,
i
2.2) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada
wiedzę i doświadczenie polegające na należytym
wykonaniu przynajmniej w jednym roku z okresu
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, co najmniej 10 tysięcy wywiadów o
tematyce społecznej lub politycznej*, zrealizowanych
metodą wywiadu indywidualnego (F2F) techniką CAPI
na ogólnopolskich, losowych, reprezentatywnych
imiennych próbach adresowych pochodzących z
operatu PESEL z wylosowanymi osobami**, których
minimalny wskaźnik odpowiedzi (response rate) był nie
mniejszy niż 50 %.
* Nie uwzględnia się badań o tematyce marketingowej;
** Nie uwzględnia się prób udziałowych i random route;
3) Wykonawca jest zobowiązany wykazać
dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że dysponuje:
3.1) Co najmniej dwiema osobami, które będą pełniły
w trakcie realizacji zamówienia funkcję Koordynatora /
Kierownika projektu, przy czym każda z tych osób w
okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania
ofert kierowała realizacją przynajmniej jednego projektu
badawczego o wartości nie niższej niż 50 tys. zł brutto;
i
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3.2) Co najmniej 4 osobami, które będą pełniły w trakcie
realizacji zamówienia funkcję badacza i z których
każda posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia
wywiadów o tematyce społecznej lub politycznej*,
zrealizowanych metodą wywiadu indywidualnego
(F2F) techniką CAPI na ogólnopolskich, losowych,
reprezentatywnych, imiennych próbach adresowych
pochodzących z operatu PESEL z wylosowanymi
osobami** w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert.
* Nie uwzględnia się badań o tematyce marketingowej;
** Nie uwzględnia się prób udziałowych i random route;
Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza, aby ta sama
osoba pełniła więcej niż jedną funkcję.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych:  (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:    tak   nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi:    tak   nie
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Sekcja IV : Procedura

IV.1) Rodzaj procedury:

IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

_____

Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :   tak   nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: 

_____

Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
 (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców:  _____
albo
Przewidywana minimalna liczba:  _____  i (jeżeli dotyczy)  liczba maksymalna  _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 
_____

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:  (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert :   tak   nie

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia   (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

 Najniższa cena

albo

 Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

  kryteria określone poniżej  (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)

  kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria Waga Kryteria Waga
1. Cena 50 6. _____ _____
2. Deklarowana stopa zwrotu 30 7. _____ _____
3. Zarządzanie i monitorowanie badania 10 8. _____ _____
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Kryteria Waga Kryteria Waga
4. Jakość badania 10 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna   tak   nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

_____

IV.3) Informacje administracyjne: 

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:   (jeżeli dotyczy)
9/2014

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: 
 tak   nie

(jeżeli tak)

Wstępne ogłoszenie
informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:  (w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data:  ______  Godzina:  _____

Dokumenty odpłatne    tak   nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)   Podać cenę:  _____    Waluta:  _____

Warunki i sposób płatności: 

_____

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data:  28/05/2014  Godzina:  14:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:  (jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data:  ______

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
 Dowolny język urzędowy UE
 Język urzędowy (języki urzędowe) UE:

PL
Inny:
_____
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IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do:  :  ______  
albo
Okres w miesiącach :  _____    albo w dniach :  60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 28/05/2014        (dd/mm/rrrr)    Godzina14:30
(jeżeli dotyczy)Miejscowość:  _____
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
 tak   nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 
_____
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia:   (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :    tak   nie
(jeżeli tak)  Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 
_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :    tak   nie
(jeżeli tak)  Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): 
_____

VI.3) Informacje dodatkowe:   (jeżeli dotyczy)
Składanie wniosku i dokumentów:
1. Pisemna oferta wraz z załączonym Oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o
którym mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i
dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz warunków dotyczących nie
podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy – Prawa zamówień
publicznych, należy złożyć w miejscu wskazanym w Sekcji I w ust. I.1). w opakowaniu uniemożliwiającym
zapoznanie się z jego treścią przed upływem terminu na składanie ofert.
2. Oferta i dokumenty należy złożyć w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć
wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
4. W przypadku podpisania oferty i innych dokumentów (oraz poświadczania za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów) przez osobę nie wskazaną w dokumencie rejestrowym do reprezentowania wykonawcy, należy do
oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
5. W przypadku danych finansowych wyrażonych w walucie obcej, dla potwierdzenia spełnienia warunków,
Wykonawca jest zobowiązany dokonać przeliczenia podanych kwot z waluty obcej na ich równowartość w PLN
po średnim kursie NBP z dnia publikacji niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskej -
wykazując wartość w PLN.
6. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udział w postępowaniu załączają do oferty pełnomocnictwo do
reprezentowania wykonawców trakcie postępowania lub pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w
postępowaniu i zawarcia umowy.
7. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie pisemnej (oryginał) lub kopii poświadczonej notarialnie za
zgodność z oryginałem.
8. Odnośnie wymagań dotyczących rodzaju, formy i języka, w jakich złożone powinny być dokumenty
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw do
wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień
publicznych stosuje się przepisy w/w ustawy oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19
lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu w tym przygotowania oferty.
10. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej nie będzie stosowana aukcja elektroniczna.
11. Zamawiający w przypadkach wskazanych: 1) w ustawie – Prawo zamówień publicznych, 2) w innych
ustawach i 3) w przypadkach wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przewiduje możliwość
zmiany umowy. Warunki takiej zmiany umowy określają istotne postanowienia umowy stanowiące element
SIWZ.
12. Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami droga elektroniczną, pisemnie oraz za
pośrednictwem faxu, za zastrzeżeniami określonymi w SIWZ i przepisach prawa.
13. Zamawiający nie przewiduje wprowadzania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP.
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14. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn zm.).

VI.4) Procedury odwoławcze: 

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: 
Oficjalna nazwa:  Prezes Krajowej Izby Odwoławczej /
Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (budynek Agar Plaza)

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-679 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: +48 224587801

E-mail:  uzp@uzp.gov.pl Faks:  +48 224587800

Adres internetowy:  (URL) http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne  (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:  _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

VI.4.2) Składanie odwołań:   (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej
w toku postępowania o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
a) na treść ogłoszenia w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej,
b) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób;
c) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w
ppkt „a” i w ppkt „b”.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego za pośrednictwem Prezesa
KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej
odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: 
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Oficjalna nazwa:  Krajowa Izba Odwoławcza / Urząd
Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (budynek Agar Plaza)

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-679 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: +48 224587801

E-mail:  uzp@uzp.gov.pl Faks:  +48 224587800

Adres internetowy:  (URL) http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
15/04/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-050492
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Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa _____ Krajowy numer identyfikacyjny

( jeżeli jest znana ): _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość _____ Kod pocztowy _____

Państwo _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   _____

Część nr : _____      Nazwa : _____

1) Krótki opis:
_____

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
Słownik główny:

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik C1 – Zamówienia ogólne
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia

Dyrektywa 2004/18/WE

 

Kategoria nr [1] Przedmiot
1 Usługi konserwacyjne i naprawcze

2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5 Usługi telekomunikacyjne

6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10 Usługi badania rynku i opinii publicznej

11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13 Usługi reklamowe

14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy

16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

Kategoria nr [7] Przedmiot
17 Usługi hotelarskie i restauracyjne

18 Usługi transportu kolejowego

19 Usługi transportu wodnego

20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21 Usługi prawnicze

22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25 Usługi społeczne i zdrowotne

26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe  [9]

27 Inne usługi

  

  
1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
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budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
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