
 
 

 

Wymagania w stosunku do Wykonawcy 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) którzy spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, tzn. 

wykonawcy którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali 

należycie przynajmniej dwie usługi:  

 rodzaj pierwszej wykonanej usługi: przeprowadzenie badania ewaluacyjnego 

programu/ów współfinansowanego/ych ze środków Unii Europejskiej, w tym funduszy 

strukturalnych, której wartość brutto wynosiła nie mniej niż 30 000,00 zł brutto; 

  rodzaj drugiej wykonanej usługi: przeprowadzenie badania ewaluacyjnego albo 

analizy/ ekspertyzy, poświęconych w całości zagadnieniom poświęconym promocji 

i/lub reklamie i/lub marketingowi i/lub public relations – których wartość brutto (każdej 

z osobna) wynosiła nie mniej niż 30 000,00 zł brutto.  

Na potwierdzenie należycie wykonanych usług o których mowa powyżej Wykonawca dołączy 

odpowiednie referencje wystawione przez innych Zamawiających. 

Do oceny nie będą zaliczane: strategie rozwoju, strategie przedsiębiorstwa, studia 

wykonalności, audyty, oceny oddziaływania na środowisko, plany zagospodarowania 

przestrzennego, ewaluacje projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 

Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę wyżej wskazanego warunku 

udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia – na podstawie analizy 

złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Z treści załączonych do oferty 

wykonawcy oświadczeń i dokumentów mających na celu potwierdzenie spełniania przez 

niego warunku jak wyżej wynikać ma jednoznacznie, iż wykonawca ten warunek spełnia. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) muszą 

wykazać, że wyżej wskazany warunek udziału w postępowaniu spełnia jeden z wykonawców 

samodzielnie lub łącznie (kumulatywnie) wszyscy/ kilku wykonawców wchodzących w skład 

konsorcjum/ spółki cywilnej. 

 

2) którzy spełniają warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, tzn. wykonawcy którzy dysponują co najmniej 4-osobowym zespołem 

(zespół ten zostanie wyznaczony do realizacji badania), w skład którego wchodzić 

musi:  

a. kierownik, który posiada doświadczenie w kierowaniu zespołem realizującym 

badanie – kierował minimum dwoma badaniami ewaluacyjnymi dotyczącymi 

programu/ów współfinansowanego/ych ze środków Unii Europejskiej, w tym 

funduszy strukturalnych o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto każde; 

b. minimum trzech członków zespołu badawczego, którzy posiadają 

wykształcenie i doświadczenie:  

 ekspert w zakresie komunikacji publicznej (reklamy/promocji/marketingu/public 

relations) – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert był 

autorem publikacji/ analizy/ ekspertyzy w zakresie reklamy/promocji/ 

marketingu/public relations, 



 ewaluatorzy (dwóch członków zespołu badawczego) – posiadają:  

 każdy z osobna doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch badań 

ewaluacyjnych,  

 łącznie doświadczenie w stosowaniu ilościowych i jakościowych metod 

zbierania i analizy materiału badawczego.  

Zamawiający wymaga, aby w skład zespołu wchodziło min. dwóch doktorów 

socjologii/ekonomii, którzy w okresie dwóch lat zrealizowali/realizują 

badania/analizy/ewaluację w obszarze wskazanym w SOPZ 

Zamawiający nie dopuszcza by w minimalny skład zespołu wchodziły osoby, które nie 

spełniają żadnego z wyżej wymienionych warunków. 

Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę wyżej wskazanego warunku 

udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia – na podstawie analizy 

złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Z treści załączonych do oferty 

wykonawcy oświadczeń i dokumentów mających na celu potwierdzenie spełniania przez 

niego warunku jak wyżej wynikać ma jednoznacznie, iż wykonawca ten warunek spełnia. 

Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) muszą 

wykazać, że wyżej wskazany warunek udziału w postępowaniu spełnia jeden z wykonawców 

samodzielnie lub łącznie (kumulatywnie) wszyscy/ kilku wykonawców wchodzących w skład 

konsorcjum/ spółki cywilnej. 

 


