Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczawno- Zdrój, dn. 02.08.2013r.
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno- Zdrój

Zawiadomienie o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i
otrzymanej punktacji

Niniejszym na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający:
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie – Zdroju
zawiadamia o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanej
punktacji w postępowaniu pn: „Usługa w zakresie opracowania programu szkolenia - Obozu
Innowacji oraz przeprowadzenia cyklu szkoleń – Obozów Innowacji w ramach Projektu:
SPINqbator Zdolnego Śląska” nr ref: ZP/NO/SZP/39/2013.”
A.

Lista wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie
negocjacji z ogłoszeniem wraz z oceną wniosków pod względem merytorycznym i
formalnym:

Lista otrzymanych wniosków:
Numer wniosku

Nazwa i adres Wykonawcy

1

„OTREK” Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o. o.
Ul. Fabryczna 10
53-609 Wrocław

2

PSDB Sp. z o. o.
Ul. Sienna 64
00-825 Warszawa

Lider Projektu:

Partnerzy:
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Ocena wniosków pod względem merytorycznym i formalnym:

Nr

Warunki udziału w postępowaniu

„OTREK” Europejskie
Centrum Rozwoju
Biznesu Sp. z o. o.
Ul. Fabryczna 10
53-609 Wrocław

Warunek posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności lub
czynności jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
Warunek
posiadania
wiedzy
i
doświadczenia: wykonawca powinien
wykazać, że w okresie 3 lat przed
upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie należycie
wykonał:
a)
przynajmniej
2
usługi
(szkolenia/warsztaty/kursy) z zakresu
komercjalizacji wiedzy (minimum 36
godzin dydaktycznych każde) dla grupy
docelowej, jakimi są: studenci, absolwenci
(do 12 miesięcy od zakończenia studiów),
doktoranci, pracownicy naukowi oraz
naukowo-dydaktyczni uczelni wyższych
dla łącznej liczby minimum 30
uczestników, o łącznej wartości minimum
18 000,00 PLN brutto
lub
- studia podyplomowe z zakresu
komercjalizacji wiedzy dla łącznej liczby
minimum 30 uczestników, o łącznej
wartości minimum 18 000,00 PLN brutto;
Za zamówienia odpowiadające swoim
rodzajem usługom stanowiącym przedmiot
zamówienia Zamawiający uznaje usługi
szkolenia z dziedziny komercjalizacji
wiedzy, które obejmowały co najmniej
następujące zagadnienia: Finansowanie
badań i innowacji, Ochrona własności
intelektualnej, Komercjalizacja badań.
b) opracował przynajmniej dwa autorskie
programy
szkoleń/warsztatów/studiów
podyplomowych/kursów
z
zakresu
komercjalizacji wiedzy w wymiarze
minimum 36 godzin dydaktycznych, dla
grupy docelowej, jakimi są: studenci,
absolwenci (do 12 miesięcy od
zakończenia
studiów),
doktoranci,
pracownicy naukowi oraz naukowodydaktyczni uczelni wyższych.

- spełnia

- spełnia

- spełnia

- spełnia

warunku

1

2

Lider Projektu:

Partnerzy:

PSDB Sp. z o. o.
Ul. Sienna 64
00-825 Warszawa
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Warunek dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, tj:
Wykonawcy dysponują osobami, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, lub przedstawią pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do
udostępniania osób zdolnych do
wykonywania zamówienia, tj. osobami,
które posiadają kwalifikacje zawodowe,
doświadczenie i wykształcenie niezbędne
do realizacji zakresu szkoleń
(przedstawionego w przedmiocie
zamówienia) w tym osobami określanymi
jako Moderator oraz ekspert
wspomagający:

3

4

B.

- spełnia

- spełnia

- co najmniej jedną osobą – Moderator posiadającą wykształcenie wyższe,
doświadczenie w przeszkoleniu co
najmniej 30 uczestników szkoleń
(skierowanych dla studentów,
absolwentów, doktorantów, pracowników
naukowych oraz naukowo-dydaktycznych
uczelni wyższych) w okresie ostatnich 3
lat;
- co najmniej trzema osobami –
Ekspertami wspomagającymi –
posiadającymi wykształcenie wyższe oraz
doświadczenie w realizacji usług
szkoleniowych lub doradczych (w
tematach wskazanych w pkt. 3.2 B
Ogłoszenia) dla wskazanej grupy
docelowej tj.: dla studentów,
absolwentów, doktorantów, pracowników
naukowych oraz naukowo-dydaktycznych
uczelni wyższych w okresie ostatnich 3 lat
Warunek sytuacji ekonomicznej i
- spełnia
- spełnia
finansowej
Brak podstaw do wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ustawy

Punktacja:
Wykonawca

Przyznana punktacja za opracowanie więcej niż dwóch autorskich
programów szkoleń/warsztatów/studiów podyplomowych/kursów z
zakresu komercjalizacji wiedzy w wymiarze minimum 36 godzin
dydaktycznych (każde), dla grupy docelowej, jakimi są: studenci,
absolwenci (do 12 miesięcy od zakończenia studiów), doktoranci,
pracownicy naukowi oraz naukowo-dydaktyczni uczelni wyższych- przy
czym za każdy kolejny autorski program Zamawiający przyznł 1 pkt.

„OTREK” Europejskie
Centrum Rozwoju Biznesu
Sp. z o. o.

Lider Projektu:

0 pkt

Partnerzy:
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Ul. Fabryczna 10
53-609 Wrocław
PSDB Sp. z o. o.
Ul. Sienna 64
00-825 Warszawa

2 pkt

C. Do dalszego etapu postępowania Zamawiający dopuścił następujących Wykonawców:
- „OTREK” Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o. o., Ul. Fabryczna 10,
53-609 Wrocław (poz. 2 w rankingu);
- PSDB Sp. z o. o., Ul. Sienna 64
00-825 Warszawa (poz. 1 w rankingu).
D. Zamawiający zaprosi powyższych Wykonawców do składania ofert wstępnych oraz
przekaże Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odrębnym pismem.

Lider Projektu:

Partnerzy:

