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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  INSTYTUT LOTNICTWA Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Al. Krakowska 110/114

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-256 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Komisja ds. Zamówień Publicznych,
Instytut Lotnictwa Al. Krakowska 110/114, 02-256
Warszawa, budynek X2, pokój 1.1B

Tel.: +48 228460011-253/288

Osoba do kontaktów:  Joanna Niewczas

E-mail: 
joanna.niewczas@ilot.edu.pl, elwira.grotek@ilot.edu.pl

Faks:  +48 228466567

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://ilot.edu.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Doradztwo w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania, w tym przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w
celu uzyskania grantu lub dotacji na zasadach success fee

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest doradztwo w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania, w tym przygotowanie
dokumentacji aplikacyjnej w celu uzyskania grantu lub dotacji na zasadach success fee obejmujące w
szczególności:
1) analizę projektów Instytutu Lotnictwa pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania i przygotowania
rekomendacji odnośnie optymalnych źródeł wsparcia (bieżące konsultacje dotyczące projektów Instytutu
Lotnictwa i możliwości uzyskania przez Instytut Lotnictwa dofinansowania dla tych lub nowych projektów);
2) opracowanie dokumentacji konkursowej dla wybranych projektów – przygotowanie wniosku o
dofinansowanie, biznes planu/ studium wykonalności oraz wymaganych załączników, w tym przygotowanie
odpowiedzi na ewentualne uwagi w procesie oceny wniosku;
3) doradztwo w zakresie przygotowania dokumentów do umowy o dofinansowanie;
4) przeprowadzenie szkolenia z rozliczania projektu, praw i obowiązków beneficjenta dotyczących prawidłowej
realizacji dofinansowanego projektu;
5) doradztwo w zakresie współpracy z instytucjami publicznymi udzielającymi wsparcia w trakcie realizacji
projektów dofinansowanych oraz monitorującymi realizację projektu zgodnie z jego wytycznymi, w tym
sporządzanie dokumentów projektowych np. wniosków o aneks;
6) wsparcie prawne w procesie pozyskiwania wsparcia (dofinansowania) i realizacji projektu.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 85312320  
Dodatkowe przedmioty 79110000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
10/DE/Z/2016

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_ebora
Dane referencyjne ogłoszenia:   2016-037696   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2016/S 061-104769  z dnia:  26/03/2016  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
24/03/2016  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.1.2)Ograniczenie liczby
wykonawców, którzy zostaną
zaproszeni do składania ofert lub do
udziału

Zamiast:

(…)
3) w przypadku gdy Wykonawca
wykaże, że projekty w ramach
usług dodatkowych mają charakter
badawczo rozwojowy w branży
lotniczej otrzyma dodatkowo 1 punkt;
4) w przypadku gdy Wykonawca
wykaże, że projekty w ramach
usług dodatkowych mają charakter
badawczo rozwojowy w branży
lotniczej i zostały zrealizowane
w ramach konsorcjum naukowo-
przemysłowego lub publiczno-
prywatnego Zamawiający przyzna
wykonawcy 1 punkt.
(…)
W przypadku gdy nie będzie możliwe
wyłonienie pięciu (5) Wykonawców z
uwagi na fakt zdobycia przez dwóch
lub większą liczbę Wykonawców
takiej samej liczby punktów,
Zamawiający spośród nich wybierze
tych Wykonawców, u których łączna
wartość usług będzie najwyższa.

Powinno być:

(…)
3) w przypadku gdy Wykonawca
wykaże, że projekty w ramach
usług dodatkowych mają charakter
badawczo rozwojowy w branży
lotniczej otrzyma dodatkowo za
każdy taki projekt 1 punkt;
4) w przypadku gdy Wykonawca
wykaże, że projekty w ramach
usług dodatkowych mają charakter
badawczo rozwojowy w branży
lotniczej i zostały zrealizowane
w ramach konsorcjum naukowo-
przemysłowego lub publiczno-
prywatnego Zamawiający przyzna
wykonawcy za każdy taki projekt 1
punkt.
(…)
W przypadku gdy nie będzie możliwe
wyłonienie pięciu (5) Wykonawców z
uwagi na fakt zdobycia przez dwóch
lub większą liczbę Wykonawców
takiej samej liczby punktów,
Zamawiający spośród nich wybierze
tych Wykonawców, u których
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Jeżeli po zastosowaniu obu ww.
kryteriów oceny nadal nie będzie
możliwe wyłonienie pięciu (5)
Wykonawców z uwagi na fakt, że
kilku Wykonawców zajmie ostatnie,
równorzędne miejsce, Zamawiający
zaprosi do składania ofert trzeciego
i każdego następnego Wykonawcę,
którzy uzyskają tożsamą liczbę
punktów i wykażą tożsamą wartość
usług.
(…)

łączna wartość grantu lub dotacji,
wynikająca z załącznika nr 2b do
FW, będzie najwyższa.
Jeżeli po zastosowaniu obu ww.
kryteriów oceny nadal nie będzie
możliwe wyłonienie pięciu (5)
Wykonawców z uwagi na fakt, że
kilku Wykonawców zajmie ostatnie,
równorzędne miejsce, Zamawiający
zaprosi do składania ofert trzeciego
i każdego następnego Wykonawcę,
którzy uzyskają tożsamą liczbę
punktów i wykażą tożsamą wartość
grantu lub dotacji, wynikającą z
załącznika nr 2b do FW.
(…)

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/04/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-041274
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