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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:243638-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania
2021/S 093-243638

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Krajowy numer identyfikacyjny: 000332251
Adres pocztowy: al. Niepodległości 188/192
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Sokołowska-Odeh
E-mail: bgpz121@uprp.gov.pl 
Tel.:  +48 225790349
Faks:  +48 225790373
Adresy internetowe:
Główny adres: https://uprp.gov.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://zamowienia-uprp.ezamawiajacy.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
Inna działalność: ochrona własności przemysłowej

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

II.1.1) Nazwa:
Usługi informacyjno-doradcze 2 w projekcie „Własność intelektualna w twojej firmie”
Numer referencyjny: BG-PZ.211.1.2021

II.1.2) Główny kod CPV
79410000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem umowy ramowej jest ustalenie warunków udzielania i realizacji zamówień na świadczenie 
usług informacyjno-doradczych w projekcie pn. „Własność intelektualna w twojej firmie”. Realizacja usług 
przez Wykonawców będzie polegała na identyfikacji własności intelektualnej u przedsiębiorcy (grantobiorcy) 
zakończonej sporządzeniem raportu wraz z instruktażem w zakresie zarządzania, ochrony i możliwości 
komercjalizacji zidentyfikowanej własności intelektualnej oraz wypełnieniem ankiety ewaluacyjnej przez 
grantobiorcę.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 812 292.68 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
1. Wykonawca może złożyć ofertę na maksymalnie 2 części, z możliwością wskazania „województwa kolejnego 
wyboru”, które podlega ocenie na zasadach opisanych w pkt 17 SWZ. Ta sama osoba może świadczyć usługi 
doradczo-informacyjne w ramach projektu na terenie maksymalnie 2 województw w ramach maksymalnie 2 
umów ramowych zawartych wyniku rozstrzygnięć post. BG-II.211.21.2020 i BG-PZ.211.1.2021.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 1 – województwo dolnośląskie
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79410000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo dolnośląskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest udzielanie zamówień wykonawczych na usługi informacyjno-doradcze w 
województwie dolnośląskim w projekcie pn. „Własność intelektualna w twojej firmie”. Realizacja usług przez 
Wykonawców będzie polegała na identyfikacji własności intelektualnej u przedsiębiorcy (grantobiorcy) 
zakończonej sporządzeniem raportu wraz z instruktażem w zakresie zarządzania, ochrony i możliwości 
komercjalizacji zidentyfikowanej własności intelektualnej oraz wypełnieniem ankiety ewaluacyjnej przez 
grantobiorcę.
Zamawiający zawrze umowę ramową z 1 Wykonawcą.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba godzin przeprowadzonych szkoleń, warsztatów lub wykładów / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba udzielonych konsultacji, doradztwa lub opracowanych materiałów / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 812 292.68 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2022
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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:
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu POIR.02.06.00-00-0001/19-00, finansowanego z programu 
operacyjnego Inteligentny rozwój, działanie 2.6 „Projekt pozakonkursowy Urzędu Patentowego RP”, w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Postępowanie o zawarcie umowy ramowej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 2 – województwo kujawsko-pomorskie
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79410000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo kujawsko-pomorskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest udzielanie zamówień wykonawczych na usługi informacyjno-doradcze w 
województwie kujawsko-pomorskim w projekcie pn. „Własność intelektualna w twojej firmie”. Realizacja usług 
przez Wykonawców będzie polegała na identyfikacji własności intelektualnej u przedsiębiorcy (grantobiorcy) 
zakończonej sporządzeniem raportu wraz z instruktażem w zakresie zarządzania, ochrony i możliwości 
komercjalizacji zidentyfikowanej własności intelektualnej oraz wypełnieniem ankiety ewaluacyjnej przez 
grantobiorcę.
Zamawiający zawrze umowę ramową z 3 Wykonawcami.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba godzin przeprowadzonych szkoleń, warsztatów lub wykładów / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba udzielonych konsultacji, doradztwa lub opracowanych materiałów / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 812 292.68 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu POIR.02.06.00-00-0001/19-00, finansowanego z programu 
operacyjnego Inteligentny rozwój, działanie 2.6 „Projekt pozakonkursowy Urzędu Patentowego RP”, w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Postępowanie o zawarcie umowy ramowej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 3 – województwo lubelskie
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79410000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo lubelskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest udzielanie zamówień wykonawczych na usługi informacyjno-doradcze w 
województwie lubelskim w projekcie pn. „Własność intelektualna w twojej firmie”. Realizacja usług przez 
Wykonawców będzie polegała na identyfikacji własności intelektualnej u przedsiębiorcy (grantobiorcy) 
zakończonej sporządzeniem raportu wraz z instruktażem w zakresie zarządzania, ochrony i możliwości 
komercjalizacji zidentyfikowanej własności intelektualnej oraz wypełnieniem ankiety ewaluacyjnej przez 
grantobiorcę.
Zamawiający zawrze umowę ramową z 3 Wykonawcami.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba godzin przeprowadzonych szkoleń, warsztatów lub wykładów / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba udzielonych konsultacji, doradztwa lub opracowanych materiałów / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 812 292.68 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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:
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Zamówienie jest realizowane w ramach projektu POIR.02.06.00-00-0001/19-00, finansowanego z programu 
operacyjnego Inteligentny rozwój, działanie 2.6 „Projekt pozakonkursowy Urzędu Patentowego RP”, w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Postępowanie o zawarcie umowy ramowej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 4 – województwo małopolskie
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79410000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo małopolskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest udzielanie zamówień wykonawczych na usługi informacyjno-doradcze w 
województwie małopolskim w projekcie pn. „Własność intelektualna w twojej firmie”. Realizacja usług przez 
Wykonawców będzie polegała na identyfikacji własności intelektualnej u przedsiębiorcy (grantobiorcy) 
zakończonej sporządzeniem raportu wraz z instruktażem w zakresie zarządzania, ochrony i możliwości 
komercjalizacji zidentyfikowanej własności intelektualnej oraz wypełnieniem ankiety ewaluacyjnej przez 
grantobiorcę.
Zamawiający zawrze umowę ramową z 3 Wykonawcami.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba godzin przeprowadzonych szkoleń, warsztatów lub wykładów / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba udzielonych konsultacji, doradztwa lub opracowanych materiałów / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 812 292.68 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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:
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu POIR.02.06.00-00-0001/19-00, finansowanego z programu 
operacyjnego Inteligentny rozwój, działanie 2.6 „Projekt pozakonkursowy Urzędu Patentowego RP”, w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Postępowanie o zawarcie umowy ramowej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 5 – województwo opolskie
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79410000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo opolskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest udzielanie zamówień wykonawczych na usługi informacyjno-doradcze w 
województwie opolskim w projekcie pn. „Własność intelektualna w twojej firmie”. Realizacja usług przez 
Wykonawców będzie polegała na identyfikacji własności intelektualnej u przedsiębiorcy (grantobiorcy) 
zakończonej sporządzeniem raportu wraz z instruktażem w zakresie zarządzania, ochrony i możliwości 
komercjalizacji zidentyfikowanej własności intelektualnej oraz wypełnieniem ankiety ewaluacyjnej przez 
grantobiorcę.
Zamawiający zawrze umowę ramową z 2 Wykonawcami.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba godzin przeprowadzonych szkoleń, warsztatów lub wykładów / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba udzielonych konsultacji, doradztwa lub opracowanych materiałów / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 812 292.68 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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:
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu POIR.02.06.00-00-0001/19-00, finansowanego z programu 
operacyjnego Inteligentny rozwój, działanie 2.6 „Projekt pozakonkursowy Urzędu Patentowego RP”, w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Postępowanie o zawarcie umowy ramowej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 6 – województwo podkarpackie:
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Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79410000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo podkarpackie

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest udzielanie zamówień wykonawczych na usługi informacyjno-doradcze w 
województwie podkarpackim w projekcie pn. „Własność intelektualna w twojej firmie”. Realizacja usług 
przez Wykonawców będzie polegała na identyfikacji własności intelektualnej u przedsiębiorcy (grantobiorcy) 
zakończonej sporządzeniem raportu wraz z instruktażem w zakresie zarządzania, ochrony i możliwości 
komercjalizacji zidentyfikowanej własności intelektualnej oraz wypełnieniem ankiety ewaluacyjnej przez 
grantobiorcę.
Zamawiający zawrze umowę ramową z 1 Wykonawcą

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba godzin przeprowadzonych szkoleń, warsztatów lub wykładów / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba udzielonych konsultacji, doradztwa lub opracowanych materiałów / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 812 292.68 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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:
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu POIR.02.06.00-00-0001/19-00, finansowanego z programu 
operacyjnego Inteligentny rozwój, działanie 2.6 „Projekt pozakonkursowy Urzędu Patentowego RP”, w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Postępowanie o zawarcie umowy ramowej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 7 – województwo podlaskie
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79410000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo podlaskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest udzielanie zamówień wykonawczych na usługi informacyjno-doradcze w 
województwie podlaskim w projekcie pn. „Własność intelektualna w twojej firmie”. Realizacja usług przez 
Wykonawców będzie polegała na identyfikacji własności intelektualnej u przedsiębiorcy (grantobiorcy) 
zakończonej sporządzeniem raportu wraz z instruktażem w zakresie zarządzania, ochrony i możliwości 
komercjalizacji zidentyfikowanej własności intelektualnej oraz wypełnieniem ankiety ewaluacyjnej przez 
grantobiorcę.
Zamawiający zawrze umowę ramową z 3 Wykonawcami.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba godzin przeprowadzonych szkoleń, warsztatów lub wykładów / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba udzielonych konsultacji, doradztwa lub opracowanych materiałów / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 812 292.68 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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:
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu POIR.02.06.00-00-0001/19-00, finansowanego z programu 
operacyjnego Inteligentny rozwój, działanie 2.6 „Projekt pozakonkursowy Urzędu Patentowego RP”, w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Postępowanie o zawarcie umowy ramowej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 8 – województwo pomorskie
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79410000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo pomorskie

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest udzielanie zamówień wykonawczych na usługi informacyjno-doradcze w 
województwie pomorskim w projekcie pn. „Własność intelektualna w twojej firmie”. Realizacja usług przez 
Wykonawców będzie polegała na identyfikacji własności intelektualnej u przedsiębiorcy (grantobiorcy) 
zakończonej sporządzeniem raportu wraz z instruktażem w zakresie zarządzania, ochrony i możliwości 
komercjalizacji zidentyfikowanej własności intelektualnej oraz wypełnieniem ankiety ewaluacyjnej przez 
grantobiorcę.
Zamawiający zawrze umowę ramową z 3 Wykonawcami.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba godzin przeprowadzonych szkoleń, warsztatów lub wykładów / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba udzielonych konsultacji, doradztwa lub opracowanych materiałów / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 812 292.68 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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:
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu POIR.02.06.00-00-0001/19-00, finansowanego z programu 
operacyjnego Inteligentny rozwój, działanie 2.6 „Projekt pozakonkursowy Urzędu Patentowego RP”, w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Postępowanie o zawarcie umowy ramowej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 9 – województwo śląskie
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79410000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo śląskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest udzielanie zamówień wykonawczych na usługi informacyjno-doradcze w 
województwie śląskim w projekcie pn. „Własność intelektualna w twojej firmie”. Realizacja usług przez 
Wykonawców będzie polegała na identyfikacji własności intelektualnej u przedsiębiorcy (grantobiorcy) 
zakończonej sporządzeniem raportu wraz z instruktażem w zakresie zarządzania, ochrony i możliwości 
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komercjalizacji zidentyfikowanej własności intelektualnej oraz wypełnieniem ankiety ewaluacyjnej przez 
grantobiorcę.
Zamawiający zawrze umowę ramową z 2 Wykonawcami.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba godzin przeprowadzonych szkoleń, warsztatów lub wykładów / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba udzielonych konsultacji, doradztwa lub opracowanych materiałów / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 812 292.68 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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:
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu POIR.02.06.00-00-0001/19-00, finansowanego z programu 
operacyjnego Inteligentny rozwój, działanie 2.6 „Projekt pozakonkursowy Urzędu Patentowego RP”, w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Postępowanie o zawarcie umowy ramowej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 10 – województwo świętokrzyskie
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79410000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo świętokrzyskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest udzielanie zamówień wykonawczych na usługi informacyjno-doradcze w 
województwie świętokrzyskim w projekcie pn. „Własność intelektualna w twojej firmie”. Realizacja usług 
przez Wykonawców będzie polegała na identyfikacji własności intelektualnej u przedsiębiorcy (grantobiorcy) 
zakończonej sporządzeniem raportu wraz z instruktażem w zakresie zarządzania, ochrony i możliwości 
komercjalizacji zidentyfikowanej własności intelektualnej oraz wypełnieniem ankiety ewaluacyjnej przez 
grantobiorcę.
Zamawiający zawrze umowę ramową z 1 Wykonawcą.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba godzin przeprowadzonych szkoleń, warsztatów lub wykładów / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba udzielonych konsultacji, doradztwa lub opracowanych materiałów / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 812 292.68 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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:
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu POIR.02.06.00-00-0001/19-00, finansowanego z programu 
operacyjnego Inteligentny rozwój, działanie 2.6 „Projekt pozakonkursowy Urzędu Patentowego RP”, w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Postępowanie o zawarcie umowy ramowej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 11 – województwo warmińsko-mazurskie
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79410000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo warmińsko-mazurskie:

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest udzielanie zamówień wykonawczych na usługi informacyjno-doradcze w 
województwie warmińsko-mazurskim w projekcie pn. „Własność intelektualna w twojej firmie”. Realizacja usług 
przez Wykonawców będzie polegała na identyfikacji własności intelektualnej u przedsiębiorcy (grantobiorcy) 
zakończonej sporządzeniem raportu wraz z instruktażem w zakresie zarządzania, ochrony i możliwości 
komercjalizacji zidentyfikowanej własności intelektualnej oraz wypełnieniem ankiety ewaluacyjnej przez 
grantobiorcę.
Zamawiający zawrze umowę ramową z 1 Wykonawcą.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba godzin przeprowadzonych szkoleń, warsztatów lub wykładów / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba udzielonych konsultacji, doradztwa lub opracowanych materiałów / Waga: 20
Cena - Waga: 60
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II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 812 292.68 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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:
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu POIR.02.06.00-00-0001/19-00, finansowanego z programu 
operacyjnego Inteligentny rozwój, działanie 2.6 „Projekt pozakonkursowy Urzędu Patentowego RP”, w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Postępowanie o zawarcie umowy ramowej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 12 – województwo wielkopolskie
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79410000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo wielkopolskie:

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest udzielanie zamówień wykonawczych na usługi informacyjno-doradcze w 
województwie wielkopolskim w projekcie pn. „Własność intelektualna w twojej firmie”. Realizacja usług 
przez Wykonawców będzie polegała na identyfikacji własności intelektualnej u przedsiębiorcy (grantobiorcy) 
zakończonej sporządzeniem raportu wraz z instruktażem w zakresie zarządzania, ochrony i możliwości 
komercjalizacji zidentyfikowanej własności intelektualnej oraz wypełnieniem ankiety ewaluacyjnej przez 
grantobiorcę.
Zamawiający zawrze umowę ramową z 1 Wykonawcą.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba godzin przeprowadzonych szkoleń, warsztatów lub wykładów / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba udzielonych konsultacji, doradztwa lub opracowanych materiałów / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 812 292.68 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2022
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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:
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu POIR.02.06.00-00-0001/19-00, finansowanego z programu 
operacyjnego Inteligentny rozwój, działanie 2.6 „Projekt pozakonkursowy Urzędu Patentowego RP”, w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Postępowanie o zawarcie umowy ramowej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 13 – województwo zachodniopomorskie
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79410000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo zachodniopomorskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest udzielanie zamówień wykonawczych na usługi informacyjno-doradcze w 
województwie zachodniopomorskim w projekcie pn. „Własność intelektualna w twojej firmie”. Realizacja usług 
przez Wykonawców będzie polegała na identyfikacji własności intelektualnej u przedsiębiorcy (grantobiorcy) 
zakończonej sporządzeniem raportu wraz z instruktażem w zakresie zarządzania, ochrony i możliwości 
komercjalizacji zidentyfikowanej własności intelektualnej oraz wypełnieniem ankiety ewaluacyjnej przez 
grantobiorcę.
Zamawiający zawrze umowę ramową z 2 Wykonawcami.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba godzin przeprowadzonych szkoleń, warsztatów lub wykładów / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba udzielonych konsultacji, doradztwa lub opracowanych materiałów / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 812 292.68 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

14/05/2021 S93
https://ted.europa.eu/TED

13 / 19



Dz.U./S S93
14/05/2021
243638-2021-PL

14 / 19

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu POIR.02.06.00-00-0001/19-00, finansowanego z programu 
operacyjnego Inteligentny rozwój, działanie 2.6 „Projekt pozakonkursowy Urzędu Patentowego RP”, w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Postępowanie o zawarcie umowy ramowej.

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
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający przewiduje uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny) zgodnie z art. 139 ustawy Pzp.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o 
których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
1.1. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego;
1.2. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego;
1.3. o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie;
1.4. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, 
lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub 
ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego;
1.5. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu 
popełnienie tego przestępstwa;
1.6. pracy małoletnich cudzoziemców – powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o 
którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769);
1.7. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo 
oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o 
których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe;
1.8. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej 
lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 6.1.1;
3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z 
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca 
odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
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ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłaty tych należności;
4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi 
Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej 
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 
wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z 
wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane winny sposób niż przez wykluczenie 
Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ustawy Pzp.
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również Wykonawcę, z zastrzeżeniem art. 110 
ust. 2 ustawy Pzp:
1. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria 
selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 
podmiotowych środków dowodowych (art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp);
2. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć 
istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 
109 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty/najkorzystniejszych 
ofert w danej części wezwie Wykonawcę/Wykonawców (w liczbie przypisanej do poszczególnych województw, 
określonych w pkt 6.3 Załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w pkt 4.5 SWZ), którego/
których oferta została najwyżej oceniona, z uwzględnieniem procedury „kolejnego wyboru”, o której mowa 
w pkt 17.11, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, 
następujących podmiotowych środków dowodowych:
na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:
1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp – sporządzona nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotycząca orzeczenia 
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzona nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed jej złożeniem;
3. oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o 
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dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ);
4. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w jednolitym europejskim dokumencie 
zamówienia w zakresie:
4.1. art. 108 ust. 1 pkt 3;
4.2. art. 108 ust. 1 pkt 4 dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka 
zapobiegawczego;
4.3. art. 108 ust. 1 pkt 5 dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu 
zakłócenie konkurencji;
4.4. art. 108 ust. 1 pkt 6;
4.5. art. 109 ust. 1 pkt 8;
4.6. art. 109 ust. 1 pkt 10.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SWZ.
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
5. „wykaz osób”, obejmujący osobę skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w 
danym województwie wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnego 
do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą (wzór 
oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ)
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający 
posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.
Dokumenty podmiotów zagranicznych
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 8.3.1 i 8.3.2 (SWZ) – składa informację z 
odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 8.3.1 i 8.3.2 (SWZ) wystawioną nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed jej złożeniem.
2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 
o których mowa w pkt 8.3.4 (SWZ) lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o 
których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie... cd.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Cd. Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 
której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym 
lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy; wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
jego złożeniem.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach 
określonych w pkt 6 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 
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Na podstawie art. 112 i nast. ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
zdolności technicznej lub zawodowej.
3.4. Warunki udziału są jednakowe dla wszystkich części.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności 
technicznej i zawodowej, tj. Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponowali i skierują do 
realizacji zamówienia (jedną) osobę, która:
1. posiada wyższe wykształcenie;
2. posiada minimum 4 lata doświadczenia zawodowego związanego z ochroną własności intelektualnej;
3. posiada doświadczenie we współpracy z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw (np. prowadzenie 
szkoleń, warsztatów, wykładów, konsultacji, doradztwa lub opracowywania materiałów dotyczących własności 
intelektualnej) i w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających termin składania ofert zrealizowała przynajmniej jeden z 
poniższych punktów:
3.1. przeprowadziła minimum 15 godz. szkoleń, warsztatów lub wykładów adresowanych do małych i średnich 
przedsiębiorstw lub
3.2. przeprowadziła minimum 5 usług polegających na prowadzeniu konsultacji, doradztwa lub opracowania 
materiałów dotyczących własności intelektualnej adresowanych do małych i średnich przedsiębiorstw.
Tak jak to zastrzeżono w pkt 4.5 SWZ ta sama osoba może świadczyć usługi doradczo-informacyjne w ramach 
projektu pn. „Własność intelektualna w twojej firmie” na terenie maksymalnie dwóch województw w ramach 
maksymalnie dwóch umów ramowych zawartych w wyniku rozstrzygnięć postępowań nr BG-II.211.21.2020 i 
BG-PZ.211.1.2021.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa na wezwanie 
Zamawiającego „wykaz osób”, obejmujący osobę skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego w danym województwie wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych i doświadczenia 
niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą 
(wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ).

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Po podpisaniu umowy ramowej Zamawiający zapewni szkolenie Wykonawców w celu standaryzacji 
świadczonej usługi. Udział Wykonawców w szkoleniu jest obowiązkowy.
2. Przeszkolony Wykonawca zostanie umieszczony przez Zamawiającego na liście podmiotów dopuszczonych 
do realizacji usług w danym województwie.
2.1. Na etapie składania ofert Wykonawca może zadeklarować gotowość świadczenia usług w maksymalnie 
dwóch województwach, z zastrzeżeniem pkt 17.11 SWZ.
3. Po otrzymaniu wniosku grantobiorcy o realizację usługi, Zamawiający w kolejności zgłoszeń dokonuje 
weryfikacji jego kwalifikowalności.
4. Zamawiający, po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku grantobiorcy, wysyła do Wykonawców z województwa 
właściwego dla danego grantobiorcy zapytanie o cenę, w jakiej są oni gotowi zrealizować usługę dla danego 
grantobiorcy. Wykonawcy odpowiadają na zapytanie w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Usługę dla 
danego grantobiorcy zrealizuje Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę.
5. Postępowania wykona...

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
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 26

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/06/2021
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/09/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 17/06/2021
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Oferty należy złożyć na platformie pod adresem: https://zamowienia-uprp.ezamawiajacy.pl w zakładce „Oferty” 
do dnia 17 czerwca 2021 r. do godz. 11.00.
Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ), składa się, pod rygorem 
nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ), składa się, pod rygorem 
nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia JEDZ wraz z ofertą.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Odwołanie (w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne) wnosi się:
1. w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2. w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 20.8.1 (SWZ).
Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkursu lub 
wobec treści dokumentów zamówienia w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza progi 
unijne, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 
zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
W przypadkach innych niż określone w pkt 20.8 i 20.9 (SWZ) odwołanie wnosi się (w przypadku zamówień, 
których wartość jest równa albo przekracza progi unijne) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy 
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 
jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/05/2021
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