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Ogłoszenie

Numer

2022-2338-109673

Id

109673

Powstaje w kontekście projektu

POPT.03.01.00-00-0293/19 - POPT

Tytuł

Usługa ekspercka polegająca na wsparciu beneficjentów 
realizujących projekty zgłoszone do Strategii Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego 
Gdańsk-Gdynia-Sopot do 2020 roku współfinansowanych w 
ramach RPO WP 2014 - 2020 ze środków EFS i EFRR oraz POIiŚ

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

1.�Zamawiający dopuszcza możliwość zmian zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy  w 
następujących przypadkach wskazanych poniżej, w następującym zakresie: 
1)�przedmiotu Umowy, pod warunkiem, że będą one korzystne np. finansowo, dla Zamawiającego, w tym: 
a)�zmiana zakresu zamówienia i związana z tym zmiana wynagrodzenia;
2)�zmiany zakresu zamówienia pod warunkiem zaistnienia przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, 
których nie mógł przewidzieć oraz pod łącznie spełnionymi następującymi warunkami:
a)�niepodwyższenia wynagrodzenia umownego, 
b)�terminu realizacji obowiązków umowych w uzasadnionych przypadkach, w szczególności: 
•�wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego,
•�wystąpienia przyczyn obiektywnych, niepozwalających na zrealizowanie zamówienia w terminie,
•�wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 
należytej staranności;
3)�siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym; przez 
okoliczności siły wyższej strony rozumieją zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, zewnętrznym, którego 
nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec; 
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4)�zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT; 
5)�zmiana sposobu płatności, terminów płatności wynikająca z wszelkich zmian wprowadzanych do 
umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia 
w większej kwocie Wykonawcy. 
2.�W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego 
o: 
1)�zmianie siedziby lub nazwy firmy, 
2)�zmianie osób reprezentujących, 
3)�ogłoszeniu upadłości, 
4)�ogłoszeniu likwidacji, 
5)�zawieszeniu działalności, 
6)�wszczęciu postępowania układowego, w którym Wykonawca uczestniczy jako dłużnik.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-05-19
1. Zapytanie ofertowe z załącznikami
2. Wzór umowy z załącznikami

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2022-05-19

Data ostatniej zmiany

2022-05-19

Termin składania ofert

2022-05-27

Planowany termin podpisania umowy

2022-05

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot
Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk
NIP: 5833151748
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Osoby do kontaktu

Marta Gorczyca
tel.: 58 526 81 27
e-mail: marta.gorczyca@metropoliagdansk.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Usługa ekspercka 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi badawcze

Opis

1.�Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia dla beneficjentów, realizujących 
projekty zgłoszone do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego 
Gdańsk-Gdynia-Sopot do 2020 roku (dalej Strategii ZIT) współfinansowanych w ramach RPO WP 2014 
- 2020 ze środków EFS i EFRR oraz POIiŚ, w tym:
a)�świadczenie usług konsultacyjnych, doradczych i szkoleniowych, 
b)�opracowywanie opinii, materiałów, prezentacji,
c)�czynne uczestnictwo w spotkaniach oraz konsultacje telefoniczne i za pośrednictwem poczty 
elektronicznej związane z udzielaniem zamówień publicznych, realizacją oraz kontrolą procesu 
wydatkowania środków w wyżej wymienionych projektach. 
2.�Usługi wsparcia, o których mowa w pkt 1, poświęcone będą analizie obszarów problemowych, 
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wypracowywaniu wspólnego podejścia i rozwiązań w stosunku do zagadnień w zakresie 
następujących obszarów: 
A. Aktywne wsparcie Beneficjentów w zakresie czynności poprzedzających wszczęcie procedur o 
udzielenie zamówień publicznych realizowanych zarówno w trybie uPzp, jak i z zastosowaniem 
zasady konkurencyjności, poprzez udzielanie konsultacji i wydawanie opinii obejmujących 
weryfikację poprawności, a w szczególności w zakresie:
o�szacowania wartości zamówienia,
o�opisywania przedmiotu zamówienia,
o�ustalania warunków udziału wykonawców w zamówieniu, 
o�właściwego doboru kryteriów oceny ofert, 
o�sporządzania dokumentów postępowania w szczególności takich jak: SWZ, zapytanie ofertowe, 
ogłoszenie, protokół i inne,
o�konstruowania zapisów umów z naciskiem na możliwość zmiany umowy i warunki tej zmiany,
o�podziału zamówienia na części, 
o�stosowania mechanizmów Społecznie Odpowiedzialnych Zamówień Publicznych,
o�przesłanek stosowania trybów niekonkurencyjnych,
o�orzecznictwa KIO i SA,
o�stosowania “klauzul COVIDowych” i innych aktualnych zagadnień w tym dyspozycja art. 12 ust. 6, w 
związku z art. 12 ust. 1 pkt 1)  -  5) ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.);
o�przesłanek wykluczenia wprowadzonych na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) oraz art. 5k Rozporządzenia 
Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z 
działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem 
Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 
Ukrainie
B. Wsparcie Beneficjentów, po udzieleniu zamówień w ramach projektów, w działaniach mających 
wpływ na proces rozliczania projektów, w szczególności poprzez:
o�przeprowadzenie analizy potrzeb na podstawie której wspólnie z Zamawiającym ustalona zostanie 
lista Beneficjentów objętych usługą wizyty rozpoznawczej, 
o�wizyty rozpoznawcze w siedzibie Beneficjenta/ów objętych usługą w miejscu realizacji projektu,
o�weryfikację ewentualnych zmian umów zawieranych z wykonawcami (aneksów) w przedmiocie ich 
zgodności z:
a.   art. 455 ust. 1 i 2 uPzp oraz Wytycznymi,
b. zakresem przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie projektu oraz dokumentacji 
przetargowej /głównie zamówienia zwiększające wartość zamówienia podstawowego/, 
o�analizę możliwości zmiany terminu realizacji umowy, zmiany zakresu rzeczowego umowy i 
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wykonania usług podobnych, tożsamych z zamówieniem podstawowym.
 
C.  Wsparcie Beneficjentów i ich partnerów w sytuacjach problemowych, na wszystkich etapach 
procesu realizacji projektu, w szczególności poprzez:
o�konsultacje prowadzone w trybie spotkań roboczych oraz warsztatów/narad w siedzibach 
Beneficjentów i/lub w miejscu/miejscach prowadzenia projektów, dotyczące prawidłowej realizacji 
projektu w partnerstwie,
o�wydawanie opinii w zakresie zastrzeżeń/odwołań od wyników kontroli Instytucji Zewnętrznych,
o�konsultacje oraz wydawanie opinii w kwestiach problemowych występujących we współpracy z 
Partnerami oraz Wykonawcami projektów,
o�udział w spotkaniach Beneficjentów z IP/IZ oraz z Wykonawcami,
o�telefoniczne porady na temat realizowanych projektów w przedmiocie zgodnym z niniejszym 
zamówieniem.
 
3.�Usługi szkoleniowe, konsultacyjne i doradcze będą świadczone, w zależności od potrzeb 
Zamawiającego, w formie ustnej lub pisemnej, drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, bądź poprzez uczestnictwo w bezpośrednich spotkaniach. Wykonawca będzie 
świadczył usługi osobiście we własnej siedzibie/miejscu zamieszkania lub siedzibie Zamawiającego 
lub w innych uzgodnionych miejscach, gdy będzie to uzasadnione koniecznością, rodzajem, bądź 
charakterem czynności.
4.�Zamawiający zgłosi Wykonawcy potrzebę świadczenia usług, informując go o tym telefonicznie 
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w takim przypadku strony ustalą każdorazowo formę, 
miejsce i czas świadczenia usług, z tym, że w sprawach określonych jako istotne Wykonawca 
zobowiązany będzie do udzielenia odpowiedzi w terminie do 3 dni roboczych, a w sprawach pilnych 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od 
zgłoszenia.
5.�Zamawiający przewiduje, iż osobami uprawnionymi do zgłaszania świadczenia usług, zgodnie z 
akapitem poprzedzającym, są pracownicy Biura Stowarzyszenia oraz przedstawiciele Beneficjentów. 
Zestawienie Beneficjentów uprawnionych stanowić będzie załącznik do umowy zawartej z wybranym 
Wykonawcą.
6.�W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobligowany będzie do:
a)�prowadzenia bieżących konsultacji i udzielania porad oraz odpowiedzi na pytania przedstawicieli 
beneficjentów, realizujących projekty wynikające ze Strategii ZIT dla OMGGS w terminach wyżej 
wyznaczonych,
b)�uczestnictwa i ew. prowadzenia w uzgodnionych z Zamawiającym terminach narad, spotkań i 
warsztatów,
c)�opracowania opinii, materiałów i prezentacji oraz innych niezbędnych dokumentów,
d)�Zamawiający przewiduje, że liczba godzin wypracowanych w okresie obowiązywania umowy nie 
przekroczy średnio 30 godzin zegarowych miesięcznie, z założeniem, że ilość ta może ulec w danym 
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miesiącu zarówno zwiększeniu jak i zmniejszeniu w zależności od natężenia pracy Stowarzyszenia i 
sygnalizowanych przez Beneficjentów potrzeb.

Uwaga: w przypadku znacznie niższego niż zakładane zapotrzebowania na usługi wsparcia 
Beneficjentów Zamawiający może podjąć decyzję o przeprowadzeniu zbiorczych szkoleń dla 
Beneficjentów (w ramach ekwiwalentu za zakładane usługi wsparcia). Szczegółowy zakres szkoleń 
oraz liczba godzin zostaną doprecyzowane po konsultacjach z Beneficjentami i Wykonawcą. 

7.�Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie odpowiadające 
liczbie przepracowanych godzin w miesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie 
przedłożonego każdorazowo, wraz z prawidłowo wystawioną fakturą/rachunkiem, harmonogramu 
pracy – zestawienia godzinowego zrealizowanych zadań.

Kody CPV

79100000-5 Usługi prawnicze
85312320-8 Usługi doradztwa

Miejsca realizacji

cała Polska

Kraj

Polska

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają sytuację ekonomiczną lub 
finansową zapewniającą wykonanie zamówienia - Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków 
udziału w tym zakresie.

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do 
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów - Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w tym zakresie.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zdolność do występowania 
w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w tym zakresie.

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia przez Wykonawcę działalności jest krótszy – 
w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia, o 
wartości co najmniej 30.000 zł brutto każda;
Potwierdzeniem spełnienia warunku jest wykaz zrealizowanych usług – załącznik nr 4 do zapytania 
ofertowego.  

Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz 
którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w 
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował 
osobą/ami zdolnymi do realizacji zamówienia, z których każda posiada minimum wykształcenie 
wyższe o kierunku prawo, administracja, ekonomia lub pokrewne oraz które, w ciągu ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym 
okresie  zrealizowała/y minimum 200 godzin usług doradztwa, szkoleń z dziedziny prawa zamówień 
publicznych a w szczególności wsparcia prawnego dot. realizacji, rozliczania i kontroli projektów 
finansowanych z UE. 
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Potwierdzeniem spełnienia warunku jest złożenia oświadczenia (w zakresie posiadanego 
wykształcenia)– załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz wykazu osób skierowanych do realizacji 
zamówienia - załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz 
którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w 
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie kryterium: Cena brutto jednej roboczogodziny pracy - 100 
%
C = (Cn/Co) x 100 x 100%
gdzie:
C – przyznane punkty w kryterium cena,
Cn – najniższa cena oferowana (brutto)spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
Co – cena oferty ocenianej (brutto).

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-05-19 - data opublikowania

-> 2022-05-27 - termin składania ofert
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-> 2022-05 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


