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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna ul. Krucza 50 00-025 Warszawa
012070669
ul. Krucza 50
Warszawa
00-025
Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Dominikowska
Tel.: +48 223349821
E-mail: pzp@paih.gov.pl
Kod NUTS: PL91
Adresy internetowe:
Główny adres: www.paih.gov.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Kompleksowa organizacja etapu krajowego projektu Polskie Mosty Technologiczne na 6 rynkach: Algieria,
Egipt, RPA, Indonezja, Korea Płd., Singapur z podziałem na 6 części
Numer referencyjny: BPR.PMT.25.26/2019

II.1.2)

Główny kod CPV
79400000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowa organizacja etapu krajowego projektu Polskie Mosty
Technologiczne na 6 rynkach: Algieria, Egipt, RPA, Indonezja, Korea Płd., Singapur z podziałem na 6 części".
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem https://
paih.eb2b.com.pl (dalej jako „Platforma” lub System).
Zamówienie jest współfinansowane w ramach umowy nr POIR.03.03.01-00-0001/17-00 zawartej pomiędzy
Ministerstwem Rozwoju a PAIH S.A. w celu realizacji Projektu Polskie Mosty Technologiczne Poddziałanie
3.3.1 "Polskie Mosty Technologiczne", Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych
przedsiębiorstw, Oś priorytetowa nr 3 - Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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17/07/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: nturleja
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-085651
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 117-287342
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 18/06/2019

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: I, II, III, IV, V, VI
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: III. 1.1.
Zamiast:
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie precyzuje warunku w zakresie: "Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w
tymwymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego"
dot. III.1.3)
I. O zamówienie mogą starać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej
lubzawodowej. Zamawiający uzna warunek (wspólny dla wszystkich części ) za spełniony, jeżeli Wykonawca:
1) wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzeniadziałalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na
merytorycznymprzygotowaniu oraz koordynacji wraz z zapewnieniem udziału eksperta, co najmniej jednego
seminarium lubwarsztatu lub konferencji o tematyce gospodarczej i/lub eksportowej dla przedsiębiorców, która:
a) trwała co najmniej 2 dni* oraz
b) planowana była dla co najmniej 20 uczestników.**
* zgodnie z programem/ agendą merytoryczną/ opisem przedmiotu zamówienia w każdym dniu odbywała
siękonferencja/ seminarium/ warsztat
** chodzi o ogólną planowaną/przewidywaną przez zamawiającego liczbę uczestników (zgodnie z programem/
agendą merytoryczną/ opisem przedmiotu zamówienia).
2) jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która zostanie skierowana
dorealizacji zamówienia, która łącznie posiada następujące cechy:
a) doświadczenie polegające na przygotowaniu i wdrożeniu co najmniej 2 strategii ekspansji/
modelibiznesowych dla przedsiębiorców na rynki zagraniczne pozaunijne, zgodne z przedmiotem części
zamówienia,na którą wykonawca składa ofertę, zdobyte w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert;
b) co najmniej 3-letnie doświadczenie w biznesie międzynarodowym (w szczególności w obszarzebezpośredniej
sprzedaży, eksportu, konsultingu, finansów, internacjonalizacji).
Wykonawca wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio w zakresie
częścizamówienia, na którą składa ofertę, z zastrzeżeniem, że Wykonawca może wykazać spełnianie warunku
udziałuw postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej (doświadczenie wykonawcy) poprzez wykazanie
tegosamego doświadczenia w zakresie wszystkich części.
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Powinno być:
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie precyzuje warunku w zakresie: "Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego"
dot. III.1.3)
O zamówienie mogą starać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
1) wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 usługi, z których co najmniej jedna z nich
była o wartości co najmniej 220 000 tys. zł. oraz każda z nich polegała na merytorycznym przygotowaniu
oraz koordynacji seminarium lub warsztatu lub konferencji o tematyce gospodarczej i/lub eksportowej dla
przedsiębiorców oraz:
a) trwała co najmniej 2 dni oraz
b) zrealizowana była dla co najmniej 20 uczestników oraz
c) uczestniczyło w niej co najmniej 2 ekspertów zapewnionych przez Wykonawcę.
Powyższy warunek (określony w pkt 1) jest wspólny dla wszystkich części zamówienia.
2) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która zostanie skierowana do realizacji
zamówienia, która łącznie posiada następujące cechy:
a) doświadczenie polegające na przygotowaniu i wdrożeniu co najmniej 2 strategii ekspansji produktu lub usługi
lub technologii dla przedsiębiorców na rynek zagraniczny pozaunijny zgodny z przedmiotem części zamówienia,
na którą wykonawca składa ofertę, zdobyte w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert;
b) co najmniej 3-letnie doświadczenie w biznesie międzynarodowym (w szczególności w obszarze
bezpośredniej sprzedaży, eksportu, konsultingu, finansów, internacjonalizacji).
Powyższy warunek (określony w pkt 2) Wykonawca obowiązany jest wykazać osobno dla każdej z części
zamówienia na którą składa ofertę.
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: I, II, III, IV, V, VI
Zamiast:
Data: 24/07/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 02/08/2019
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: I, II, III, IV, V, VI
Zamiast:
Data: 24/07/2019
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 02/08/2019
Czas lokalny: 12:30
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

