
Toruń: Przeprowadzenie badania przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu z 

województwa kujawsko-pomorskiego na potrzeby projektu Współpraca na rzecz 
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Numer ogłoszenia: 302036 - 2012; data zamieszczenia: 14.08.2012 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , ul. Kopernika 4, 

87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6210421 w. 23, 25. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarr.org.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Podmiot prawny z udzialem JST. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie badania 

przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu z województwa kujawsko-pomorskiego na 

potrzeby projektu Współpraca na rzecz budowania zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw 

w regionie kujawsko-pomorskim. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie 

badania przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu z województwa kujawsko-pomorskiego 

na potrzeby projektu Współpraca na rzecz budowania zdolności innowacyjnych 

przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim. Głównym celem badania jest identyfikacja 

potrzeb przedsiębiorców i IOB w zakresie wzmacniania wzajemnych kontaktów 

przedsiębiorstw prowadzących do działalności innowacyjnej. W związku z tym, badanie 

powinno skupić się na analizie skłonności przedsiębiorstw do tworzenia i rozwijania 

powiązań z innymi przedsiębiorstwami oraz instytucjami otoczenia biznesu jak również 

uwarunkowań instytucjonalnych do podnoszenia innowacyjności przedsiębiorstw w 

województwie kujawsko-pomorskim. Analiza powinna określić stosunek przedsiębiorców do 

oferowanych instrumentów wsparcia i otoczenia instytucjonalnego w zakresie wdrażania 

innowacji. Ważne jest określenie zakresu współpracy przedsiębiorstw z IOB. Analiza 

powinna skupiać się na czynnikach określających uwarunkowania i skłonność firm do 

współpracy z IOB oraz czynnikach wewnętrznych wpływających na poziom innowacyjności 

przedsiębiorstw.Badanie ma doprowadzić do wypracowania rekomendacji, za pomocą 

których Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ukierunkuje swoje działania w 

realizowanym projekcie. Cele szczegółowe: Identyfikacja barier w nawiązywaniu współpracy 

przez firmy z innymi firmami i instytucjami otoczenia biznesu w obszarze działalności 

innowacyjnej oraz określenie czynników stymulujących nawiązywanie współpracy przez 

firmy w zakresie działalności innowacyjnej Określenie wewnętrznych czynników 



wpływających na podejmowanie działalności innowacyjnej. Uzyskanie wiedzy na temat 

praktyki działania w zakresie pobudzania innowacyjności przez instytucje otoczenia biznesu i 

identyfikacja barier w nawiązywaniu współpracy instytucji otoczenia biznesu z nowymi 

klientami. Wypracowanie mechanizmów stymulujących współpracę przedsiębiorców z 

innymi przedsiębiorcami. UWAGA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w 

Zał. Nr. 7 do niniejszej SIWZ. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.00.00.00-2. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

15.12.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Za 

spełniających warunek zostaną uznani Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie 

o spełnieniu warunku z art. 22 ust. 1 pkt. 1 Ustawy, a Zamawiający dokona 

oceny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone 

dokumenty. W przypadku ubiegania się o zmówienie wspólnie przez dwóch 

lub więcej Wykonawców każdy z Wykonawców musi posiadać uprawnienia 

do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Posiadania wiedzy i doświadczenia. Za spełniających warunek zostaną uznani 

Wykonawcy, którzy w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 



jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie 

usługi badawcze o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000 złotych brutto 

we wszystkich wymienionych poniżej zakresach (każda wskazana przez 

Wykonawcę usługa badawcza może potwierdzać posiadanie doświadczenia w 

kilku zakresach): przeprowadzenie badań jakościowych, potwierdzone 

przeprowadzeniem przynajmniej 3 badań, w których przeprowadzono łącznie 

minimum 30 indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z kadrą 

kierowniczą przedsiębiorstw lub przedstawicielami Instytucji Otoczenia 

Biznesu; przeprowadzenie badań ilościowych przedsiębiorców, potwierdzone 

przeprowadzeniem przynajmniej 3 badań na próbach nie mniejszych niż 1000 

przedsiębiorców w każdym z badań; przeprowadzenie przynajmniej 3 usług 

badawczych dotyczących zmian społeczno-gospodarczych lub rynku pracy 

łączących metodę desk research, metody jakościowe i ilościowe, na poziomie 

regionalnym lub ogólnopolskim. W przypadku ubiegania się o zmówienie 

wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców będzie oceniana ich łączna 

wiedza i doświadczenie. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców 

dokumenty będą zawierać dane w innych walutach niż podane w SIWZ 

Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie kurs NBP z dnia ogłoszenia 

zamówienia. Tabele kursów walut dostępne są pod następującym adresem 

internetowym http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia 

w oparciu o złożone dokumenty 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Za spełniających warunek zostaną uznani 

Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie o spełnieniu warunku z art. 22 ust. 1 

pkt. 3 Ustawy. W przypadku ubiegania się o zmówienie wspólnie przez dwóch 

lub więcej Wykonawców będzie oceniana ich sytuacja ekonomiczna i 

finansowa łącznie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie 

spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone oświadczenie; 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznymi oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. Za spełniających warunek zostaną 

uznani Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie o spełnieniu warunku z art. 22 

ust. 1 pkt. 3 Ustawy i którzy dysponują zespołem osób zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego. W przypadku ubiegania się o zmówienie 

wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców będzie oceniany łączny 

potencjał techniczny i osobowy. Zamawiający dokona oceny spełnienia 

warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone oświadczenie i 

złączony wykaz osób wykonujących zamówienie wg wzoru stanowiącego Zał. 

Nr 5 do niniejszej SIWZ. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten 

warunek, jeśli wykaże, że dysponuje zespołem w ramach którego jedna osoba 

może pełnić jedną funkcję, składającym się z Kierownika Projektu, Zespołu 

Badawczego i Eksperta, od których oczekuje się odpowiednio: 1.3.1 

Kierownik Projektu powinien posiadać: - minimum 5-letnie doświadczenie w 



prowadzeniu badań społecznych; - doświadczenie w prowadzeniu w ciągu 

ostatnich 3 lat przynajmniej 3 badań, dotyczących rozwoju przedsiębiorstw na 

poziomie regionalnym lub ogólnopolskim; 1.3.2 w skład Zespołu Badawczego 

powinni wchodzić: - minimum 2 badacze jakościowi (moderatorzy 

indywidualnych wywiadów pogłębionych) mający minimum 3-letnie 

doświadczenie w prowadzeniu badań społecznych, w tym każdy uczestniczył 

w ciągu minionych 3 lat w minimum 2 badaniach jakościowych, w których 

respondentami byli przedsiębiorcy lub przedstawiciele Instytucji Otoczenia 

Biznesu; - minimum 2 badacze ilościowi mający minimum 3-letnie 

doświadczenie w prowadzeniu badań społecznych, w tym każdy uczestniczył 

w ciągu minionych 3 lat w minimum 2 badaniach ilościowych, w których 

respondentami byli przedsiębiorcy. 1.3.3 Ekspert powinien posiadać 

odpowiednie kwalifikacje odpowiadające przedmiotowi zamówienia, w tym z 

zakresu: - wsparcia pośredniego przedsiębiorstw (m.in. inkubatorów 

przedsiębiorstw, klastrów, parków przemysłowych, technologicznych, 

naukowo-technologicznych, centrów przedsiębiorczości, izb przemysłowo-

handlowych, organizacji pracodawców); - innowacyjności przedsiębiorstw. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Za spełniających warunek zostaną uznani 

Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie o spełnieniu warunku z art. 22 ust. 1 

pkt. 4 Ustawy. W przypadku ubiegania się o zmówienie wspólnie przez dwóch 

lub więcej Wykonawców będzie oceniana ich sytuacja ekonomiczna i 

finansowa łącznie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie 

spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone oświadczenie; 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 
 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do 

wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla 



wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 

24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z przepisów lub innych 

dokumentów załączonych do oferty. W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się 

o udzielenie zamówienia - dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z zapisami art. 23 Ustawy 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 

nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zmiany umowy dopuszczalne będą w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp (w 

tym art. 144 ust. 1) wyłącznie za zgodą stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Zamawiający przewiduje, iż zmiany będą mogły nastąpić w następujących przypadkach: 1.1. 

z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 1.2. z powodu uzasadnionych zmian 

w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia zgłoszonych przez Zamawiającego 

lub Wykonawcę, po uzyskaniu ich akceptacji ze strony Zamawiającego; 1.3. nastąpi zmiana 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu stron, w szczególności zmiana stawki 

VAT; 1.4. powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań 



użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy 

będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie umowy w celu 

jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.bip.tarr.org.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: TARR S.A. 

ul. Włocławska 167; 87-100 Toruń. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 24.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

przy ul. Włocławskiej 167, 87-10 Toruń, I piętro, (sekretariat). 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: POKL umowa nr UM_SP.433.1.146.2012 Tytuł projektu: PI-

PWP Współpraca na rzecz budowania zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie 

kujawsko-pomorskim. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 


