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1. WSTĘP

- Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część dokumentacji
przetargowej przygotowanej dla przedmiotowego zamówienia. Dokumenty dotyczą obu części
zamówienia, chyba, że wskazano inaczej.

W skład wspomnianej wyżej dokumentacji przetargowej wchodzą następujące dokumenty:

- zaproszenie do składania ofert;

- warunki przedłożenia oferty;

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami do niej;
- wzór umowy ramowej oraz zamówienia szczegółowego z załącznikami;

Do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia dołączone są następujące załączniki
stanowiące jej integralną część:

Załącznik I.A Specyfikacja techniczna Część 1

Załącznik I.B Lista cen Część 1

Załącznik I.C Specyfikacja techniczna Część 2

Załącznik I.D Lista cen Część 2

Załącznik II Polityka Parlamentu Europejskiego w dziedzinie ochrony środowiska
naturalnego

Załącznik III Oświadczenie dotyczące kryteriów wykluczenia i ewentualnego konfliktu
interesów

Załącznik IV Dane banku dostawcy (formularz)

Załącznik V Formularz z informacjami dotyczącymi grup podmiotów gospodarczych

Załącznik VI Oświadczenie dotyczące podwykonawców

Załącznik VII Formularz zawierający informacje finansowe

Załącznik VIII Etykietka do umieszczenia na wewnętrznej i zewnętrznej kopercie przy
wysyłaniu oferty
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CZĘŚĆ I – INFORMACJE OGÓLNE

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012
z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu
ogólnego Unii, Parlament Europejski zdecydował się ogłosić niniejszy przetarg w celu zawarcia
umów ramowych na produkcję i emisję audycji radiowych na zlecenie Biur Informacyjnych
Parlamentu Europejskiego w Warszawie i we Wrocławiu (dalej BIPE Warszawa i BIPE Wroclaw).

Niniejsze zamówienie składa się z dwóch części:

Część 1 dotyczy produkcji i emisji audycji dla Biura Informacyjnego PE w Warszawie – zasięg
ponadregionalny

Część 2 dotyczy produkcji i emisji audycji dla Biura Informacyjnego PE we Wrocławiu – zasięg
regionalny.

Niniejsza specyfikacja ogólna dotyczy obu części przetargu, szczegółowe wymagania techniczne
zawarte zostały w załączonych specyfikacjach technicznych, osobnych dla obu części przetargu.

Niniejszy przetarg został opublikowany w formie ogłoszenia o zamówieniu 208-376792
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2015/S dnia 27/10/2015.

3. OPIS, CEL I SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

W związku z realizacją polityki informacyjnej Parlamentu Europejskiego, Biura Informacyjne
Parlamentu Europejskiego w Polsce (dalej BIPE) planują zlecenie opracowania koncepcji,
produkcji i emisji cyklu audycji publicystyczno-informacyjnych. BIPE planują zawarcie dwóch
osobnych umów ramowych: na audycje ponadregionalne oraz regionalne (Wrocław i Dolny Śląsk).

Audycje powinny dotyczyć roli i miejsca PE w systemie instytucji Unii Europejskiej, relacjonować
jego prace, zwłaszcza posiedzenia plenarne, prezentować m.in. stanowiska polskich posłów i ich
grup politycznych oraz informować o działalności Biur Informacyjnych Parlamentu Europejskiego
w Warszawie i Wrocławiu.

Audycje mają przede wszystkim na celu poszerzenie wiedzy o pracach legislacyjnych Parlamentu
Europejskiego oraz świadomości wpływu decyzji podejmowanych przez PE na codzienne życie
polskich obywateli.

Programy powinny również zwiększyć zainteresowanie stronami internetowymi i profilami
w mediach społecznościowych Biur Informacyjnych PE w Warszawie i Wrocławiu.

Część I zamówienia dotyczy transmisji audycji o zasięgu ponadregionalnym zleconych przez Biuro
PE w Warszawie

Część II zamówienia dotyczy transmisji audycji o zasięgu regionalnym obejmującym Wrocław
i Dolny Śląsk.

Szczegółowy opis wymagań i zadań zawarty jest w Załączniku I (Specyfikacja techniczna) dla
części 1 i 2 zamówienia.
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Oferenci mają prawo składać ofertę na jedną część zamówienia, bądź na obie. Obie części
zamówienia są od siebie niezależne i mogą zostać przyznane różnym oferentom. Parlament
Europejski zastrzega sobie prawo udzielenia zamówienia tylko na jedną część zamówienia.

Początkowy czas trwania zamówienia wynosi jeden rok. Zamówienie może być automatycznie
przedłużane na kolejny rok, maksymalnie trzy razy.

Maksymalny łączny czas trwania zamówienia wynosi cztery lata. Do wykonywania zamówienia
można przystąpić dopiero po podpisaniu umowy szczegółowej. Umowę szczegółową można
odnowić na warunkach w niej określonych.

Całkowita maksymalna szacowana wartość zamówienia wynosi:

Część I zamówienia: 240.000 EUR w ciągu czterech lat

Część II zamówienia: 60.000 EUR w ciągu czterech lat.

4. UCZESTNICTWO W PROCEDURZE PRZETARGOWEJ

W niniejszej procedurze przetargowej mogą uczestniczyć na jednakowych warunkach wszystkie
osoby fizyczne, prawne, podmioty publiczne państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz
wszystkie osoby fizyczne, prawne, podmioty publiczne z krajów trzecich, które zawarły z Unią
Europejską szczególne porozumienie w dziedzinie zamówień publicznych dające im dostęp do
zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego przetargu, na warunkach zastrzeżonych w tymże
porozumieniu.

W celu określenia kwalifikowalności oferentów muszą oni wskazać w swoich ofertach państwo,
w którym mają swoją siedzibę lub zamieszkują. Mają również obowiązek przedstawić związane
z tym wymagane dowody, różne w zależności od prawa krajowego, lub inne równoważne dowody
pozwalające Parlamentowi Europejskiemu sprawdzić ich pochodzenie.

5. GRUPY PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

W przypadku składania oferty przez grupę podmiotów gospodarczych należy obowiązkowo
wypełnić załącznik V i dołączyć go do oferty.

Zezwala się na składanie ofert przez grupy podmiotów gospodarczych. Parlament Europejski
zastrzega sobie prawo do żądania, aby wybrana w drodze przetargu grupa przyjęła określoną formę
prawną, jeśli jest to warunek konieczny pozwalający na prawidłowe wykonanie zamówienia.
Wymóg ten Parlament Europejski może podać do wiadomości na każdym etapie procedury
udzielania zamówienia, jednak zawsze przed podpisaniem umowy.

W przypadku udzielenia jej zamówienia grupa podmiotów gospodarczych określi swoją formę
prawną najpóźniej przed podpisaniem umowy. Ta forma prawna może przyjąć następujące postaci:

- podmiot posiadający osobowość prawną uznaną w jednym z państw członkowskich;

- podmiot nieposiadający osobowości prawnej, który jednak zapewnia Parlamentowi
Europejskiemu wystarczający poziom ochrony interesów umownych (w zależności od danego
państwa członkowskiego może to być na przykład konsorcjum lub też spółka powołana do
realizacji określonego celu);
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- podpisanie, przez wszystkich partnerów, pewnego rodzaju „pełnomocnictwa” lub
równoważnego dokumentu ustanawiającego daną formę współpracy.

Dowodem rzeczywistego statusu grupy zostanie każdy dokument lub porozumienie zawarte między
członkami grupy, które należy załączyć do oferty.

W wyjątkowych przypadkach te dokumenty lub porozumienia mogą zostać zmienione i/lub
wysłane po upłynięciu terminu składania ofert, jednak w żadnym razie po poinformowaniu
zainteresowanych oferentów o wynikach przetargu. Parlament Europejski zastrzega sobie prawo do
odrzucenia oferty, jeżeli warunki porozumień między członkami grupy zostaną zmienione w czasie
trwania procedury, jeżeli nie przewidują one solidarnej odpowiedzialności wszystkich członków
takiej grupy lub jeżeli do oferty nie zostanie załączone żadne porozumienie mające moc prawną.
Parlament Europejski może także zaakceptować inne formy prawne nieprzewidziane powyżej, pod
warunkiem, że będą one zakładały solidarną odpowiedzialność stron i nie będą stanowiły
przeszkody w wykonywaniu umowy. W każdym razie przypomina się, że w umowie, która zostanie
podpisana z grupą podmiotów, Parlament Europejski odniesie się wyraźnie do istnienia solidarnej
odpowiedzialności jej członków. Ponadto Parlament zastrzega sobie prawo do żądania w ramach
umowy mianowania wspólnego pełnomocnika mogącego reprezentować członków i mogącego,
między innymi, wystawiać faktury w imieniu pozostałych członków.
Oferty przedstawione przez grupy podmiotów gospodarczych muszą zawierać wyraźne określenie
roli, kompetencji i doświadczenia każdego z członków. Oferta zostanie złożona przez wszystkie
podmioty gospodarcze wchodzące w skład grupy, które solidarnie będą również ponosić
odpowiedzialność za złożenie oferty.

W przypadku grupy podmiotów gospodarczych dowód prawa przystąpienia do przetargu
(kwalifikowalność) oraz dowody dotyczące przestrzegania kryteriów wykluczenia i wyboru
dostarczają wszyscy członkowie grupy. Jeśli chodzi o kryteria wyboru, Parlament Europejski może
powołać się na zdolność innych członków grupy w celu sprawdzenia, czy dany oferent dysponuje
środkami koniecznymi do wykonania zamówienia. W takim przypadku wymagane będzie
przedstawienie zobowiązania reszty członków stwierdzającego, że przekazują oni do dyspozycji
innych środki konieczne do wykonania umowy.

6. PODWYKONAWSTWO

Podwykonawstwo jest dozwolone.

W przypadku zlecenia podwykonawstwa oferent musi obowiązkowo wypełnić załącznik
VI i dołączyć go do oferty.

W ofercie należy w miarę możliwości wyszczególnić część zamówienia, której podwykonanie
oferent zamierza zlecić, oraz należy określić podwykonawców. W trakcie procedury udzielania
zamówienia lub wykonywania umowy Parlament Europejski zastrzega sobie prawo do wymagania
od oferentów informacji na temat zdolności finansowych, ekonomicznych, technicznych
i zawodowych zaproponowanego(-ych) podwykonawcy(-ów). Parlament Europejski będzie mógł
zażądać również dowodów niezbędnych do określenia, czy podwykonawcy spełniają wymagane
kryteria wykluczenia. Oferenci zostają poinformowani, że proponowani podwykonawcy nie mogą
znajdować się w jednej z sytuacji opisanych w art. 106, 107 i 109 rozporządzenia finansowego, co
uniemożliwiałoby ich udział w przetargu ogłoszonym przez Unię Europejską.

Parlament Europejski ma prawo odrzucić każdego podwykonawcę, który nie spełnia wymagań
związanych z kryteriami wykluczenia (zob. pkt 13) i/lub wyboru (zob. pkt 14).
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Ponadto Parlament Europejski będzie informowany przez wykonawcę o konieczności skorzystania
w przyszłości z usług podwykonawcy, jeśli nie zostało to przewidziane w ofercie. Zamawiający
dział Parlamentu Europejskiego zastrzega sobie prawo akceptowania lub odrzucania
proponowanych podwykonawców. W tym celu będzie mógł zażądać dowodów niezbędnych do
określenia, czy podwykonawca(-y) spełnia(-ją) wszystkie wymagane kryteria. Parlament Europejski
udziela pozwolenia zawsze na piśmie.

Udzielenie zamówienia oferentowi, który proponuje w ofercie podwykonawcę, jest równoznaczne
ze zgodą na zlecenie podwykonania.

7. OFERTY WARIANTOWE
Oferty wariantowe nie są dozwolone.

8. CENA
Ceny są indeksowane zgodnie z warunkami wskazanymi w umowie.

Zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, oferta cenowa
zostanie przedstawiona bez VAT i innych równoważnych opłat.

Przetarg składa się z dwóch części.

Oferent poda odrębną cenę dla każdej części zamówienia, której dotyczy złożona przez niego
oferta. W ofercie obejmującej wiele części zamówienia może zostać wskazana obniżona cena
łączna, jeżeli wszystkie części przyznane są temu samemu oferentowi. Jednak ta cena łączna nie
zostanie wzięta pod uwagę przy ocenie przedstawionych ofert. Ocenę przeprowadza się biorąc pod
uwagę jedynie odrębną cenę dla każdej części zamówienia, której dotyczy oferta.

9. GWARANCJE FINANSOWE
Nie dotyczy.

10. ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Polityka Parlamentu Europejskiego w zakresie ochrony środowiska

Oferent, jeśli zostanie mu udzielone zamówienie, zobowiązuje się do dokładnego przestrzegania
przepisów prawa obowiązującego w stosunku do ochrony środowiska naturalnego w dziedzinie,
której dotyczy zamówienie. W związku z tym należy odnotować, że Parlament Europejski stosuje
system zarządzania środowiskiem naturalnym EMAS zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 1221/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r.

W Załączniku II niniejszej specyfikacji warunków zamówienia, znajdują się informacje na ten
temat dostarczone przez dział zatwierdzający. Oferent, któremu zostanie udzielone zamówienie,
będzie musiał upewnić się, że informacje przekazane mu przez Parlament Europejski ogólnie na
temat programu EMAS, a w szczególności na temat wdrożenia konkretnych przepisów dotyczących
ochrony środowiska, są znane wszystkim jego pracownikom pracującym dla Parlamentu
Europejskiego. Na wniosek Parlamentu Europejskiego oferent, któremu zostanie udzielone
zamówienie, może zostać zobowiązany do poświadczenia, że każda z osób wykonujących prace
wynikające z umowy przeszła konieczne i odpowiednie szkolenie zawodowe (z punktu widzenia
technicznego, bezpieczeństwa i ochrony środowiska) dotyczące przestrzegania zasad
bezpieczeństwa, odpowiedniego postępowania z wykorzystywanymi sprzętem i produktami, w tym
w zakresie działań w przypadku nieodpowiedniego postępowania lub innych ewentualnych
incydentów.
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11. POLITYKA PROMOWANIA RÓWNOŚCI SZANS

Oferent, jeśli zostanie mu udzielone zamówienie, zobowiązuje się do przestrzegania przy
wykonywaniu zamówienia polityki promowania równości i różnorodności poprzez zapewnienie
pełnego stosowania wszystkich zasad niedyskryminacji i równości zapisanych w traktatach
wspólnotowych. Dokładniej rzecz ujmując, podmiot, któremu udzielone zostało zamówienie,
zobowiązuje się do stworzenia, utrzymania i promowania otwartego i sprzyjającego włączeniu
społecznemu środowiska pracy, szanującego godność ludzką i zasady równości szans w trzech
priorytetowych aspektach:

- równość kobiet i mężczyzn,

- zatrudnienie i integracja osób niepełnosprawnych,

- likwidowanie wszelkich przeszkód na poziomie rekrutacji oraz wszelkich ewentualnych
przejawów dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub
przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

12. ZASADY WYKONYWANIA UMÓW RAMOWYCH

Nie dotyczy.

CZĘŚĆ II – KRYTERIA WYKLUCZENIA, WYBORU I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

13. KRYTERIA WYKLUCZENIA

Art. 106 rozporządzenia finansowego

1. Kandydaci lub oferenci są wykluczani z udziału w procedurach udzielania zamówień, jeżeli:

a) znajdują się w stanie upadłości, są przedmiotem postępowania upadłościowego lub są
w trakcie likwidacji albo ich działalnością zarządza sąd, prowadzą postępowanie układowe
z wierzycielami, zawiesili działalność gospodarczą, bądź też znajdują się w innej tego
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach
ustawowych lub wykonawczych;

b) oni sami lub osoby posiadające w stosunku do nich uprawnienia reprezentacyjne, decyzyjne
lub kontrole zostali skazani za przestępstwo dotyczące ich działalności zawodowej
prawomocnym wyrokiem (res judicata) właściwego organu państwa członkowskiego;

c) dopuścili się poważnego uchybienia zawodowego dowiedzionego za pomocą wszelkich
właściwych środków, których wykorzystanie instytucja zamawiająca może uzasadnić,
w tym poprzez decyzje EBI i organizacji międzynarodowych;

d) nie wypełnili swoich obowiązków w zakresie płacenia składek na ubezpieczenie społeczne
lub podatków zgodnie z przepisami państwa, w którym mają siedzibę, lub państwa instytucji
zamawiającej lub państwa, w którym zamówienie ma zostać zrealizowane;

e) wydany został w stosunku do nich lub do osób posiadających w stosunku do nich
uprawnienia reprezentacyjne, decyzyjne lub kontrolne prawomocny wyrok (res judicata) za
nadużycia finansowe, korupcję, udział w organizacji przestępczej, pranie pieniędzy lub
jakąkolwiek inną nielegalną działalność naruszającą interesy finansowe Unii;
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f) podlegają karze administracyjnej, o której mowa w art. 109 ust. 1.

Litery a)–d) akapit pierwszy nie mają zastosowania do zakupu dostaw na szczególnie korzystnych
warunkach od dostawcy ostatecznie likwidującego swoją działalność gospodarczą lub od syndyka
masy upadłościowej lub likwidatora, na podstawie układu z wierzycielami lub innej procedury tego
samego rodzaju na mocy prawa krajowego.

Litery b) i e) akapit pierwszy nie mają zastosowania, jeżeli kandydaci lub oferenci są w stanie
wykazać, że przyjęto odpowiednie środki przeciwko osobom posiadającym w stosunku do nich
uprawnienia reprezentacyjne, decyzyjne lub kontrolne, wobec których wydano wyrok, o którym
mowa w lit. b) lub e) akapit pierwszy.

Art. 107 rozporządzenia finansowego

1. Zamówienia nie udziela się kandydatom lub oferentom, którzy w związku z procedurą
udzielania zamówień:

a) podlegają konfliktowi interesów;

b) są winni wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych przez instytucję
zamawiającą, jako warunek udziału w procedurze udzielania zamówień lub nie złożyli tych
informacji;

c) znajdują się w jednej z sytuacji, o których mowa w art. 93 ust. 1, lit. a) – f) wykluczających
z procedury udzielania zamówień.

Ocena kryteriów wykluczenia

1. Wszyscy oferenci dostarczają oświadczenie zamieszczone w załączniku III, należycie opatrzone
datą i podpisane.

2. W terminie 10 dni kalendarzowych, licząc od dnia powiadomienia o wstępnym udzieleniu
zamówienia, a przed podpisaniem umowy, oferent, któremu zostanie udzielone zamówienie,
dostarczy następujące dokumenty potwierdzające:

- aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru publicznego lub, w przypadku jego braku,
równoważny dokument wydany niedawno przez organ sądowy lub administracyjny w kraju
pochodzenia lub w kraju, z którego przybywa zainteresowana strona, poświadczający, że
oferenta, któremu udzielone ma być zamówienie, nie dotyczy żadna z sytuacji opisanych
w art. 106 ust. 1 lit. a), b) lub e) rozporządzenia finansowego. To samo dotyczy osób
mających uprawnienia do ich reprezentowania, podejmowania decyzji lub kontroli
w przypadkach, o których mowa w art. 106 ust. 1 lit. b) i e);

- aktualne zaświadczenie wydane przez właściwy organ danego państwa, jako dowód, że
oferenta nie dotyczy żadna z sytuacji opisanych w art. 106 ust. 1 lit. d) rozporządzenia
finansowego;

- jeżeli w danym kraju nie wydaje się wymienionych powyżej dokumentów lub zaświadczeń,
a także w stosunku do innych przypadków wykluczenia, o których mowa w art. 106
rozporządzenia finansowego, można je zastąpić oświadczeniem pod przysięgą lub,
w przypadku jej braku, uroczystym oświadczeniem złożonym przez zainteresowaną stronę
przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem lub organem branżowym
w kraju pochodzenia lub w kraju, z którego przybywa zainteresowana strona.
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3. Oferent, któremu udzielone zostanie zamówienie, jest zwolniony z obowiązku przedłożenia
dokumentów potwierdzających, o których mowa w ustępie 2, jeżeli takie dowody zostały już
przedłożone do celów innej procedury udzielania zamówień zorganizowanej przez Parlament
Europejski i pod warunkiem, że dokumenty te zostały wydane nie wcześniej niż przed rokiem
i są nadal ważne. W takim przypadku oferent składa oświadczenie, że złożył już wymagane
dokumenty potwierdzające w trakcie wcześniejszej procedury udzielania zamówienia, którą
wskazuje, i że w jego sytuacji nie zaszły od tej pory żadne zmiany.

14. KRYTERIA WYBORU

Dowód statusu i sytuacji prawnej

Oferent załącza do swojej oferty, jako dowód statusu i sytuacji prawnej kopię swojego statusu lub
równorzędny dokument umożliwiający Parlamentowi Europejskiemu upewnienie się co do formy
i sytuacji prawnej, aby móc wykonać zamówienie. Jeśli przedłożone dowody nie wystarczą do
uzyskania pewności, Parlament Europejski może zwrócić się o przedłożenie innych dowodów
w ramach procedury oceny ofert. W przypadku nieprzedłożenia wyżej wspomnianych dowodów
Parlament Europejski zastrzega sobie prawo uznania oferty za niedopuszczalną.

14.1. Zdolność finansowa i gospodarcza

Oferent musi posiadać wystarczającą zdolność gospodarczą i finansową, która pozwoli mu na
wykonanie zamówienia przy poszanowaniu postanowień umownych i z uwzględnieniem wartości
i zakresu zamówienia. Jeśli w świetle dostarczonych przez oferenta informacji Parlament
Europejski ma wątpliwości dotyczące zdolności finansowej oferenta, bądź też, jeśli zdolność ta
okaże się niewystarczająca do wykonania zamówienia, oferta może zostać odrzucona, a oferent nie
będzie miał prawa ubiegać się o jakiekolwiek odszkodowanie finansowe.

Ponadto, w ramach zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego przetargu, Parlament
Europejski wymaga od oferentów minimalnej zdolności finansowej i gospodarczej, która zostanie
oceniona na podstawie następujących danych:

- minimalny roczny obrót w wysokości 100.000 EUR dla Części I zamówienia oraz 30.000 EUR
dla Części II.

- rachunek zysków i strat za trzy ostatnie lata obrotowe;

- sprawozdania finansowe (bilanse, rachunki zysków i strat oraz wszelkie inne dodatkowe
informacje finansowe) za maksymalnie trzy ostatnie zamknięte lata obrotowe;

- oświadczenie o całkowitym obrocie oraz o obrocie dotyczącym usług w dziedzinie, do której
należy zamówienie, realizowanych w okresie obejmującym co najwyżej ostatnie trzy lata
obrotowe.

Jeśli oferent nie jest w stanie przedłożyć wymaganych dokumentów referencyjnych, ma prawo
skorzystać z wszelkich innych środków, które Parlament Europejski uzna za właściwe, w celu
udowodnienia, że posiada wymaganą zdolność gospodarczą i finansową.
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Oferent może również powołać się na zdolności innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi powiązań. Musi on w takiej sytuacji udowodnić Parlamentowi
Europejskiemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami, aby wykonać zamówienie, np.
przedstawiając w tym celu zobowiązanie takich podmiotów do udostępnienia zasobów. W tym
przypadku Parlament Europejski ma prawo odrzucić złożoną kandydaturę lub ofertę, jeśli ma
wątpliwości, co do zobowiązania podmiotu trzeciego lub jego zdolności finansowych. Parlament
Europejski może w stosownym przypadku wymagać, by oferent i jego pozostałe jednostki ponosili
wspólnie odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.

Na tych samych zasadach grupa podmiotów gospodarczych może powołać się na zdolności
uczestników swojej grupy lub innych podmiotów.

Ponadto oferent może zawsze powołać się na zdolności gospodarcze jednego lub kilku
podwykonawców, o ile zobowiążą się oni do udziału w wykonaniu zamówienia. W takim
przypadku Parlament Europejski oceni zdolności podwykonawcy(-ów) odnoszące się do zakresu
jego udziału w wykonaniu zamówienia.

14.2. Zdolność techniczna i zawodowa

Oferent musi posiadać wystarczającą zdolność techniczną i zawodową, która pozwoli mu na
wykonanie zamówienia przy poszanowaniu postanowień umownych i z uwzględnieniem wartości
i zakresu zamówienia. Jeśli w świetle dostarczonych przez oferenta informacji Parlament
Europejski ma wątpliwości dotyczące zdolności technicznej i zawodowej oferenta bądź też, jeśli
zdolność ta okaże się niewystarczająca do wykonania zamówienia, oferta może być odrzucona,
a oferent nie będzie miał prawa ubiegać się o jakiekolwiek odszkodowanie finansowe.

W ramach zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego przetargu, Parlament Europejski
wymaga od oferentów następujących zdolności technicznych i zawodowych:

- przynajmniej pięcioletniego doświadczenia w prowadzeniu radiostacji;

- dla Części I zamówienia: średniego zasięgu dziennego przynajmniej 5% w pierwszej połowie
roku 2015 (wg badań Radio Track przeprowadzonego przez Millward Brown SMG/KRC);

- minimum trzyosobowego zespołu pracowników mających doświadczenie w dziedzinie
wymaganej do wykonania zamówienia; szef projektu powinien dysponować minimum
5-letnim poświadczonym doświadczeniem w dziedzinie, której dotyczy przetarg; pozostałe
osoby zaangażowane w wykonywanie umowy (członkowie zespołu, lektorzy, dziennikarze,
wydawcy) powinni mieć co najmniej 2-letnie doświadczenie;

W celu wykazania zdolności technicznej i zawodowej, należy przedłożyć następujące dokumenty:

a) opis kwalifikacji zawodowych i doświadczenia kierownika projektu i zespołu pracowników
odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia;

b) wykazu najważniejszych usług i dostaw zrealizowanych w ciągu ostatnich pięciu lat,
z podaniem ich wartości, daty wykonania oraz odbiorców, publicznych i prywatnych;

c) informacji o słuchalności i średnim zasięgu w pierwszej połowie roku 2015 (wg badania
Radio Track, Millward Brown SMG/KRC).
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Oferent lub kandydat może powołać się na zdolności innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi powiązań. Musi on w takiej sytuacji udowodnić Parlamentowi
Europejskiemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami, aby wykonać zamówienie, np.
przedstawiając w tym celu zobowiązanie takich podmiotów do udostępnienia zasobów. W tym
przypadku Parlament Europejski ma prawo odrzucić złożoną kandydaturę lub ofertę, jeśli ma
wątpliwości, co do zobowiązania podmiotu trzeciego lub jego zdolności zawodowych i/lub
technicznych.

W każdym razie oferent może zawsze powołać się na zdolności gospodarcze jednego lub kilku
podwykonawców, o ile zobowiążą się oni do udziału w wykonaniu zamówienia. W takim
przypadku Parlament Europejski oceni zdolności podwykonawcy(-ów) odnoszące się do zakresu
jego (ich) udziału w wykonaniu zamówienia.

Jeżeli Parlament Europejski stwierdzi, że oferent znajduje się w sytuacji konfliktu interesów, który
mógłby wpłynąć na wykonanie zamówienia, Parlament może uznać, że oferent nie posiada
właściwego poziomu jakości, żeby wykonać zamówienie.

15. KRYTERIA UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi ofertę najkorzystniejszą
ekonomicznie.

Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

Jakość: 50 punktów maksymalnie

Cena: 50 punktów maksymalnie.

Kryteria jakościowe

 Kryterium jakościowe 1 - max. 25 punktów

Zrozumienie celów zamówienia i zadań

Jakość zaproponowanej kampanii radiowej: oryginalność, atrakcyjność programów, zawartość
audycji, bogactwo form, w tym formuła quizów, dobranie odpowiednich form przekazu do
zdefiniowanej grupy docelowej.

 Kryterium jakościowe 2 - max. 25 punktów

Przykładowy scenariusz audycji promującej Nagrodę im. Sacharowa

Ocena jakości, spójności i atrakcyjności zaproponowanego scenariusza.

Aby pomyślnie przejść do następnego etapu, tj. analizy ceny, oferty muszą otrzymać:

- co najmniej po 15 punktów za każde z kryteriów jakościowych 1 i 2 (łącznie minimum 30
punktów za oba kryteria jakościowe).
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Kryterium ceny
Oceniający przyznają co najwyżej 50 punktów za kryterium ceny. Maksymalną liczbę punktów
uzyska oferta, która zawiera najniższą cenę (o ile otrzymała wymaganą minimalną ilość punktów za
kryteria jakościowe). Pozostałe oferty uzyskają odpowiednio niższą ilość punktów proporcjonalnie
do oferty z najniższą ceną. Przy obliczaniu punktów za kryterium ceny stosowany będzie
następujący wzór:

(Pm/Po)* maksymalna liczba punktów do uzyskania

Pm: cena oferty z najniższą ceną

Po: cena ocenianej oferty

Następnie, aby określić stosunek jakości do ceny, stosuje się następujący wzór:

Liczba punktów otrzymanych za kryterium ceny [(Pm/Po)*maksymalna ilość punktów możliwych
do uzyskania] zostanie dodana do liczby punktów otrzymanych przy ocenie kryteriów
jakościowych. Na pierwszym miejscu sklasyfikowana zostanie oferta, która uzyska najwyższą
liczbę punktów po zastosowaniu powyższego wzoru.


