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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:86533-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Realizacja usług kontrolnych
2017/S 047-086533

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
PL
Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Warszawa
02-326
Polska
Osoba do kontaktów: Bartłomiej Kowalski
E-mail: b.kowalski@zzpprzymz.pl 
Faks:  +48 228833513
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzpprzymz.pl

I.2) Wspólne zamówienie

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:
Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu kontroli projektów konkursowych, realizowanych w
osipriorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia (...).
Numer referencyjny: ZZP-248/16

II.1.2) Główny kod CPV
79313000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu kontroli projektów
konkursowych, realizowanych w osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu

mailto:b.kowalski@zzpprzymz.pl
www.zzpprzymz.pl
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Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na terenie całego kraju oraz sporządzeniu dokumentacji pokontrolnej,w
tym Informacji pokontrolnych wraz z listami sprawdzającymi, a także jeśli jest to wymagane Zaleceń
pokontrolnych, ostatecznych Informacji pokontrolnych wraz z pisemnym stanowiskiem jednostki kontrolującej
w zakresie zastrzeżeń złożonych przez jednostkę kontrolowaną oraz pisemnego stanowiska w przypadku
nieuwzględnienia zastrzeżeń zgłoszonych przez jednostkę kontrolowaną
Określenie/opis ww. przedmiotu zamówienia, w szczególności określenie powierzonych zadań i obowiązków do
wykonania opisane są w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 228 000.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Określenie/opis przedmiotu zamówienia, w szczególności określenie powierzonych zadań i obowiązków do
wykonania opisane są w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Opracowanie poradnika dobrych praktyk związanych z prawidłową realizacją
projektów w ramach POWER / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Zapewnienie trenera/ów na trzech spotkaniach szkoleniowo-informacyjnych
w zakresie kontroli poprawności udzielania zamówień publicznych oraz poprawności stosowania zasady
konkurencyjności / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Zapewnienie trenera/ów na trzech spotkaniach szkoleniowo-informacyjnych w
zakresie Kontroli prawidłowości rozliczeń finansowych oraz kwalifikowalności personelu projektu / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Zapewnienie trenera/ów na trzech spotkaniach szkoleniowo-informacyjnych w
zakresie Kontroli kwalifikowalności uczestników projektu oraz prawidłowości przetwarzania danych osobowych /
Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.06.01.00-00-0501/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 230-419246

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1

Nazwa:
Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu kontroli projektów konkursowych, realizowanych w
osipriorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia (...).

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
02/03/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Idipsum Sp. z o.o.
ul. Strzeszewskiego 15/32
Lublin
20-153
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 228 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 20 %

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419246-2016:TEXT:PL:HTML
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VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
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:
Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.
zm.).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/03/2017

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

