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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:43960-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
2018/S 021-043960
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Warszawa
02-326
Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Górski
E-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl
Faks: +48 228833513
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzpprzymz.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zzpprzymz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

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

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Usługi, które będą realizowane od 2018 roku

II.1.2)

Główny kod CPV
73000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4)

Krótki opis:
Usługi drukowania, organizacyjne, informacyjne, promocyjne, badawcze, internetowe, eksperckie, doradcze,
kosztorysowe, hotelarskie i inne.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 37 000 000.00 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Usługi organizacyjne
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79950000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Działania eventowe – organizacja, koordynacja i przeprowadzenie imprezy plenerowej pn „Trasa Czerwonej
Nitki”. Liczba: 1 impreza.
Organizacja paneli/seminariów/warsztatów/spotkań. Liczba: ok. 45 wydarzeń.
Organizacja konferencji międzynarodowej.
Organizacja konferencji pn: ”Model współpracy uczelni z podmiotami leczniczymi”.
Kompleksowa organizacja i obsługa wydarzeń plenerowych dotyczących promocji zdrowia i profilaktyki
nowotworów.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 500 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 30/03/2018
Koniec: 19/12/2019

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Usługi badawcze, eksperckie oraz doradcze
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
73000000
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wybór ekspertów medycznych oraz ekspertów z zakresu ochrony zdrowia. Liczba: 50 osób.
Usługa doradcza w zakresie ilościowej syntezy informacji statystycznej w prowadzonych analizach. Liczba: 1
umowa cywilno-prawna.
Usługa doradcza w zakresie medycznej syntezy informacji statystycznej w prowadzonych analizach. Liczba: 2
umowy cywilno-prawne.
Opracowanie około 25 komentarzy do atlasu ważonych ryzykiem współczynników jakości. Liczba 25 umów
cywilno-prawnych.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 820 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 30/03/2018
Koniec: 20/12/2019

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Usługi internetowe, kosztorysowe, hotelarskie i inne.
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79340000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Administrowanie kontem ogólnopolskiej kampanii społecznej ”Twoja krew, moje życie” na portalu
społecznościowym Facebook.
Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
Usługa graficzna. Liczba: 1 umowa cywilno-prawna.
Przeprowadzenie badania terenowego. Liczba: 2.
Tłumaczenia dokumentów. Liczba: 8 000 stron.
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych, które
rozpoczną się w 2018 r. (16 przetargów – dla każdego województwa).
Świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich.
Administracja i świadczenie usługi przedłużenia funkcjonowania strony internetowej.
Codzienny serwis informacyjny.
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Akcje promocyjne i edukacyjne (kampanie medialne) i działania zwiększające zaangażowanie w tworzenie
programów promocji transplantologii w poszczególnych regionach kraju zamówienia.
Realizacja strategii kampanii informacyjno-promocyjnej w zakresie:
1. Opracowania koncepcji kreatywnej kampanii tzw. Big Idea wraz z koncepcją linii kreatywnej
2. Opracowania logo (hasła) kampanii promującej profilaktykę nowotworów
3. Opracowania scenopisu spotu telewizyjnego (15 sek, 30 sek)
4. Opracowania koncepcji kampanii w internecie
5. Organizacji wydarzeń specjalnych
6. Prowadzenia komunikacji w mediach społecznościowych
7. Zaangażowania influencerów w działaniach promujących zdrowi i profilaktykę nowotworów
8. Produkcji gadżetów
9. Produkcji strony internetowej, jej funkcjonalności oraz koncepcja komunikacji
10. Opracowania harmonogramu działań 3 letniej kampanii w oparciu o założenia Programu Wieloletniego na
lata 2016-2024 „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”
11. Realizacja dodatkowych elementów
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 30 000 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 30/03/2018
Koniec: 20/12/2019

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Usługi drukowania
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79800000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Skład, łamanie graficzne i korekta językowa dokumentów (raportów/publikacji/artykułów). Liczba: 8 600 stron.
Druk (raportów/publikacji/dokumentów). Liczba: 861 000 stron.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
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Wartość bez VAT: 700 000.00 PLN
II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 30/03/2018
Koniec: 28/06/2018

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.3)

Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/04/2018

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.5)

Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
01/04/2018

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
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Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dział VI "Środki ochrony prawnej" ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/01/2018
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