Ogłoszenie nr 2022/BZP 00197750/01 z dnia 2022-06-07

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług w zakresie przygotowywania analiz finansowych przedsiębiorstw i ocen/analiz założeń budżetu
projektów we wnioskach o dofinansowanie i analiz w zakresie wywiadu gospodarczego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 382836515
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: ul. Stanisława Moniuszki 1A
1.4.2.) Miejscowość: Warszawa
1.4.3.) Kod pocztowy: 00-014
1.4.4.) Województwo: mazowieckie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@abm.gov.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://abm.gov.pl/
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Zamawiający publiczny - inny zamawiający osoba prawna utworzona na podstawie odrębnej ustawy
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00197750/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2022-06-07 13:28

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00187470/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu
Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, określone poniżej przez Zamawiającego, a
dotyczące 10.5.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
1. w odniesieniu do posiadania wiedzy i doświadczenia:
wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wykonał, łącznie co najmniej 40 analiz/ocen sytuacji finansowej przedsiębiorstw lub wywiadowni gospodarczej.
Zamawiający dopuszcza wykazanie usługi będącej w trakcie realizacji, pod warunkiem, że już wykonana część tej usługi (tj.
liczba wykonanych analiz/ocen) spełnia wymaganie postawione w warunku udziału.
2. w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia spełniającymi następujące warunki:
A) Biegły Rewident - 1 osoba, która posiada uprawnienia biegłego rewidenta, wpisana na listę biegłych rewidentów
prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów;
B) Osoba wskazana do realizacji zamówienia w zakresie analiz finansowych - 1 osoba spełniająca łącznie następujące
warunki:
• wykształcenie wyższe na kierunkach: zarządzanie lub ekonomia lub finanse i rachunkowość lub rynki finansowe lub
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analityka biznesu lub informatyka i ekonometria.
• doświadczenie w przeprowadzaniu badań sprawozdań finansowych podmiotów wymienionych w art. 64 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), tj.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert uczestniczył w badaniu sprawozdań finansowych nie mniej niż 10 podmiotów wymienionych w art. 64 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.).
• znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 w skali globalnej biegłości językowej według „Common European
Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (C.FR) – Europejski system opisu kształcenia
językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ)”.
C) Osoba wskazana do realizacji zamówienia w zakresie oceny racjonalności założeń budżetu projektów - 1 osoba
spełniająca łącznie następujące warunki:
• wykształcenie wyższe na kierunkach: zarządzanie lub ekonomia lub finanse i rachunkowość lub rynki finansowe lub
analityka biznesu lub informatyka i ekonometria.
• znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 w skali globalnej biegłości językowej według „Common European
Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (C.FR) – Europejski system opisu kształcenia
językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ)”,
• doświadczenie w doradztwie w zakresie udzielania pomocy publicznej, tj.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert uczestniczył w przygotowaniu co najmniej 10 ekspertyz/opinii z zakresu udzielania pomocy publicznej.
D) Osoba wskazana do realizacji zamówienia w zakresie analizy w zakresie wywiadu gospodarczego przedsiębiorstw - 1
osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
• wykształcenie wyższe
• znajomość zasad i sposobu wyceny sprzętów medycznych i usług medycznych i ustalania ich ceny rynkowej, tj. w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała wyceny wraz z ustaleniem ceny rynkowej dla co najmniej 10
sprzętów medycznych/usług medycznych,
• znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 w skali globalnej biegłości językowej według „Common European
Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (C.FR) – Europejski system opisu kształcenia
językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ)”.
Zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba wykazała spełnienie wymogów wskazanych w pkt B), C), D).
Zamawiający zastrzega, że osoba wskazana do potwierdzenia wymagań z pkt A) nie może być wskazana do spełnienia
wymogów wskazanych w pkt B), C), D).
Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, określone poniżej przez Zamawiającego, a
dotyczące 10.5.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
1. w odniesieniu do posiadania wiedzy i doświadczenia:
wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wykonał, łącznie co najmniej 40 analiz/ocen sytuacji finansowej przedsiębiorstw lub wywiadowni gospodarczej.
Zamawiający dopuszcza wykazanie usługi będącej w trakcie realizacji, pod warunkiem, że już wykonana część tej usługi (tj.
liczba wykonanych analiz/ocen) spełnia wymaganie postawione w warunku udziału.
2. w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia spełniającymi następujące warunki:
A) Biegły Rewident - 1 osoba, która posiada uprawnienia biegłego rewidenta, wpisana na listę biegłych rewidentów
prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów;
B) Osoba wskazana do realizacji zamówienia w zakresie analiz finansowych - 1 osoba spełniająca łącznie następujące
warunki:
• wykształcenie wyższe na kierunkach: zarządzanie lub ekonomia lub finanse i rachunkowość lub rynki finansowe lub
analityka biznesu lub informatyka i ekonometria.
• doświadczenie w przeprowadzaniu badań sprawozdań finansowych podmiotów wymienionych w art. 64 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), tj.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert uczestniczył w badaniu sprawozdań finansowych nie mniej niż 10 podmiotów wymienionych w art. 64 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.).
• znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 w skali globalnej biegłości językowej według „Common European
Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (C.FR) – Europejski system opisu kształcenia
językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ)”.
C) Osoba wskazana do realizacji zamówienia w zakresie analizy w zakresie wywiadu gospodarczego przedsiębiorstw - 1
osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
• wykształcenie wyższe na kierunkach: zarządzanie lub ekonomia lub finanse i rachunkowość lub rynki finansowe lub
analityka biznesu lub informatyka i ekonometria.
• znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 w skali globalnej biegłości językowej według „Common European
Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (C.FR) – Europejski system opisu kształcenia
językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ)”,
• doświadczenie w doradztwie w zakresie udzielania pomocy publicznej, tj.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert uczestniczył w przygotowaniu co najmniej 10 ekspertyz/opinii z zakresu udzielania pomocy publicznej.
D) Osoba wskazana do realizacji zamówienia w zakresie oceny racjonalności założeń budżetu projektów - 1 osoba
spełniająca łącznie następujące warunki:
• wykształcenie wyższe
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• znajomość zasad i sposobu wyceny sprzętów medycznych i usług medycznych i ustalania ich ceny rynkowej, tj. w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała wyceny wraz z ustaleniem ceny rynkowej dla co najmniej 10
sprzętów medycznych/usług medycznych,
• znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 w skali globalnej biegłości językowej według „Common European
Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (C.FR) – Europejski system opisu kształcenia
językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ)”.
Zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba wykazała spełnienie wymogów wskazanych w pkt B), C), D).
Zamawiający zastrzega, że osoba wskazana do potwierdzenia wymagań z pkt A) nie może być wskazana do spełnienia
wymogów wskazanych w pkt B), C), D).
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