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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:451860-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
2016/S 247-451860
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:
Wybór eksperta (Głównego Ekonomisty) do realizacji usługi eksperckiej polegającej na udziale we wskazanych
przez zamawiającego spotkaniach grup roboczych.
Numer referencyjny: ZZP-250/16

II.1.2)

Główny kod CPV
73100000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy do realizacji usługi eksperckiej polegającej na udziale
we wskazanych przez Zamawiającego spotkaniach grup roboczych, odpowiedzialnych za przygotowanie
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modeli analitycznych, w celu zapewnienia wsparcia merytorycznego w zakresie teorii i implementacji
statystyki, ekonometrii oraz eksploracji danych. Praca eksperta wyłonionego w ramach postępowania
przetargowego będzie polegała na wsparciu merytorycznym personelu Zamawiającego oraz pozostałych
Ekspertów w zakresie zagadnień dotyczących m.in. ekonometrii, statystyki, symulacji, eksploracji danych i
optymalizacji wielokryterialnej. w ramach projektu pn. „Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych
i Wdrożeniowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 120 000.00 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:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia jeżeli środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości/
ub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Dyspozycyjność / Waga: 40
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.05.02.00-00-0149/15-00.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Merytoryczna wiedza ekspercka, polegająca na wsparciu w zakresie teorii i implementacji statystyki,ekonometriii
oraz eksploracji danych, jest niezbędna na obecnym etapie prac nad tworzeniem map potrzeb zdrowotnych.
W ostatnim kwartale roku odbywać się będą zintensyfikowane konsultacje wypracowanych materiałów, pod
względem medyczny i analitycznym. Okres ten jest jednym z kluczowych dla powodzenia realizacji całego
projektu, co jest również niezwykle istotne z punktu widzenia wymogów narzuconych na Polskę przez Komisję
Europejską. Mapy potrzeb zdrowotnych muszą zostać opublikowane w nieprzekraczalnym terminie do
31.12.2016 r., co zostało zapisane w wymogach warunkowości ex-ante. Od ich spełnienia uzależnione jest
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uruchomienie środków z funduszy strukturalnych dla sektora zdrowia, co w konsekwencji nadaje projektowi
charakter priorytetowy i strategiczny oraz implikuje konieczność sprawnej realizacji zamówień w bieżącym roku.
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 197-355096

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:
Wybór eksperta (Głównego Ekonomisty) do realizacji usługi eksperckiej polegającej na udziale we wskazanych
przez zamawiającego spotkaniach grup roboczych.
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
15/12/2016

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Bogumił Kamiński
ul. Ksawerów 30 m. 100
Warszawa
02-656
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 120 000.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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
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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

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/12/2016
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