Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.rarr.rzeszow.pl

Rzeszów: Usługa polegająca na opracowaniu analizy pt. Podkarpackie dla Inwestorów PRZEWODNIK EKSPORTERA
Numer ogłoszenia: 22609 - 2015; data zamieszczenia: 19.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , ul. Szopena
51, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8520600, 8520610, faks 017 8520611.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.rarr.rzeszow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa polegająca na
opracowaniu analizy pt. Podkarpackie dla Inwestorów - PRZEWODNIK EKSPORTERA.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa polegająca
na opracowaniu analizy pt. Podkarpackie dla Inwestorów - PRZEWODNIK EKSPORTERA
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa: Załącznik nr 1 do siwz, Załącznik
nr 2 do siwz - wzór umowy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje
zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu
zakupów. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.31.14.00-1.
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:
30.04.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
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
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których
spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na
etapie składania ofert. Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli
wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie
spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej dwie usługi, których
przedmiotem była związana z procesem inwestycyjnym analiza danych
statystycznych, analiza trendów rynkowych, , raporty z badań wykonane w
ramach jednego zlecenia o wartości nie mniejszej niż 40 000 zł brutto. Ponadto
posiada wiedzę i doświadczenie dotyczące zagadnień prawnych związanych z
przedmiotem zamówienia.
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których
spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na
etapie składania ofert. Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli
wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca
wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym co
najmniej 4 osoby, w tym: (a+b spełnione łącznie) a) Co najmniej 3 osoby
każda o kwalifikacjach nie mniejszych niż: (wymienione kwalifikacja muszą
być spełnione łącznie przez każdą osobę) 1) Wykształcenie wyższe, uzyskany
stopień magistra 2) Doświadczenie - w ciągu ostatnich lat przed upływem
terminu składania ofert opracowała nie mniej niż 3 związane z procesami
inwestycyjnymi analizy danych statystycznych, analiza trendów rynkowych,
analiza aspektów prawnych, raporty z badań b) Co najmniej 1 osoby, o
kwalifikacjach nie mniejszych niż: (wymienione kwalifikacja muszą być
spełnione łącznie przez każdą osobę) 1) Wykształcenie wyższe, uzyskany
stopień magistra 2) Doświadczenie - udokumentowane dyplomem lub
równoważnym dokumentem wykształcenie oraz co najmniej roczne
doświadczenie w pracy edytora w zakresie prac edytorskich, korekty i redakcji
publikacji związanych z procesem inwestycyjnym, analizą danych
statystycznych, analizą trendów rynkowych, analizą aspektów prawnych,
raportów z badań, szczegółowe informacje, co najmniej roczne doświadczenie
w pracy edytora Przedmiot umowy musi być wykonany przez osoby wskazane
w ofercie.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca wykaże,
że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co
najmniej 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)

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;


informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów
przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie
dysponował wykonawca:


informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

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;



aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;


aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;



aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

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;



nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;

III.4.3.2)


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 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione 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. 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)
1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 2) Uwagi dotyczące
wszystkich warunków, opis oceny spełniania warunków: 2.1) Ocena spełniania przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą spełnia-nie spełnia
na podstawie informacji przedstawionych w dokumentach i oświadczeniach. 2.2) Wykonawca
powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność
finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta
na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot
środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. 2.3) Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu i osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić, że 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 wykonaniu zamówienia. Pisemne zobowiązanie powinno być złożone w formie
oryginału. 2.4) Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy
przeliczyć według średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych. 2.5) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
zamówienia warunki udziału w postępowaniu mogą być spełnione łącznie. 3) Uwagi
dotyczące formy składanych dokumentów. 3.1) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W Przypadku składania
elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3.2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w
art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczące odpowiednio wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te
podmioty. 3.3) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 3.4) Dokumenty sporządzone w
języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 3.5) Wykonawca, w miejsce
poświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 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. poz. 231) może
przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w § 1 ust. 1 pkt
3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 4) Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie
zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie
ubiegają się o udzielenie zamówienia. Każdy z wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o
udzielenie zamówienia musi złożyć oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw
do wykluczenia. Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie
zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 5) (jeżeli jest
konieczne) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do
oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo
dołączone do oferty winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 6)
Wykonawca wskaże w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom. Zamawiający żąda by wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia,
której wykonanie powierzy podwykonawcom
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 - 40
2 - Sposób realizacji usługi - 60

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Rzeszowska
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszów ul. Szopena 51, pokój 314..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 27.02.2015 godzina 09:00, miejsce: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
35-959 Rzeszów ul. Szopena 51, pokój 317- sekretariat.
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: Umowa nr PO PW 01.04.02-00-002/09-00 o dofinansowanie
Projektu Nr PO PW 01.04.02-00-002/09 Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów
obsługi inwestora w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
Osi priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka Działanie 1.4 Promocja i Współpraca zawarta
pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83, 00834 Warszawa, nr NIP 526-25-01-444, zwaną dalej Instytucja Pośredniczącą reprezentowaną
przez Pana Dariusza Szewczyka, Zastępcę Prezesa na podstawie pełnomocnictwa nr 35
stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy, a Polska Agencją Informacji i Inwestycji
Zagranicznych Spółka akcyjna z siedzibą przy ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa , NIP 52603-00-167, REGON, KRS 0000109815, Zwanym dalej Beneficjentem, reprezentowaną przez:
Pana Marka Łyżwę, Członka Zarządu oraz Panią Małgorzatę Przymus, Prokurenta na
podstawie KRS 0000109815, którego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem stanowi
załącznik nr 2 do Umowy. Umowa Partnerska zawarta w Warszawie, w dniu 15 luty 2011 z
późniejszymi zmianami pomiędzy PAIiIZ S.A. a Województwem Lubelskim, RARR S.A.,
Województwem Podlaskim, Województwem Świętokrzyskim, Warmińsko-Mazurska
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Miastem Białystok, Miastem Kielce..
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

