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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:124047-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
2018/S 056-124047
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
Warszawa
00-955
Polska
Osoba do kontaktów: Departament Zarządzania Zakupami i Kontraktami
E-mail: michal.piasecki@bgk.pl
Faks: +48 225965905
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bgk.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bgk.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: usługi bankowe

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Wejście kapitałowe” -Działanie
1.17 w ramach Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego
Numer referencyjny: DZZK/20/DIF/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
66000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawców (zwanych również „Pośrednikami Finansowymi” lub
„PF”), którzy świadczyć będą zlecone przez Zamawiającego zadanie wdrożenia i zarządzania Instrumentem
Finansowym „Wejście Kapitałowe”, do którego Zamawiający, Wykonawca oraz Inwestorzy Prywatni wniosą
wkład finansowy, który będzie podlegał zwrotowi na warunkach określonych w Istotnych Postanowieniach
Umowy. Z Instrumentu Finansowego dokonywane będą Jednostkowe Wejścia Kapitałowe, których parametry
zostały określone w „Metryce Instrumentu Finansowego Wejście Kapitałowe” stanowiącej Załącznik nr [2]
do Istotnych Postanowień Umowy (dalej: „Umowa Operacyjna”), które dla FIZAN stanowią Załącznik nr
[2a] do SIWZ, a dla ASI stanowią Załącznik nr [2b] do SIWZ. Wnoszony przez Zamawiającego wkład do
Instrumentu Finansowego będzie pochodził ze środków Funduszu Funduszy utworzonego i zarządzanego
przez Zamawiającego.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo Zachodniopomorskie.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawców (zwanych również „Pośrednikami Finansowymi” lub
„PF”), którzy świadczyć będą zlecone przez Zamawiającego zadanie wdrożenia i zarządzania Instrumentem
Finansowym „Wejście Kapitałowe”, do którego Zamawiający, Wykonawca oraz Inwestorzy Prywatni wniosą
wkład finansowy, który będzie podlegał zwrotowi na warunkach określonych w Istotnych Postanowieniach
Umowy. Z Instrumentu Finansowego dokonywane będą Jednostkowe Wejścia Kapitałowe, których parametry
zostały określone w „Metryce Instrumentu Finansowego Wejście Kapitałowe” stanowiącej załącznik nr [2]
do Istotnych Postanowień Umowy (dalej: „Umowa Operacyjna”), które dla FIZAN stanowią załącznik nr
[2a] do SIWZ, a dla ASI stanowią załącznik nr [2b] do SIWZ. Wnoszony przez Zamawiającego wkład do
Instrumentu Finansowego będzie pochodził ze środków Funduszu Funduszy utworzonym i zarządzanym przez
Zamawiającego.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość oferty „J” na którą składa się ocena niżej wymienionych podkryteriów: /
Waga: 65 %
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe doświadczenie i uprawnienia Kluczowego Zespołu / Waga: 25 %
Kryterium jakości - Nazwa: Zdolność do pozyskania dodatkowego kapitału prywatnego / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Realizacja Preferencji w zakresie projektów wpisujących się w Inteligentne
Specjalizacje Pomorza Zachodniego / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Realizacja preferencji w zakresie projektów z obszaru B+R / Waga: 10 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Wysokość premii za sukces „P” / Waga: 10 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena oferty „C” - rozumiana jako poziom oczekiwanego wynagrodzenia Pośredników
Finansowych / Waga: 25 %

II.2.6)

Szacunkowa wartość
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2033
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, w ramach Zamówienia przewiduje możliwość
zastosowania Prawa Opcji, polegającego na wniesieniu do Instrumentu Finansowego dodatkowego Wkładu
Funduszu Funduszy.
Wysokość środków udostępnianych Wykonawcy w ramach Prawa Opcji wynosi do 100 % wartości pierwotnego
Zamówienia. Jednostkowe Wejścia Kapitałowe dokonywane przez AFI ze środków udostępnionych na
podstawie Prawa Opcji będą udzielane.
W oparciu o zasady zawarte w „Metryce Instrumentu Finansowego Wejście Kapitałowe”, stosowane do
podstawowego Zamówienia.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPZP.01.17.00-IZ.00-32-001/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Uwaga - pkt. 2.3 SIWZ precyzuje jakie podmioty mogą być Wykonawcami w niniejszym postępowaniu.
2. Uwaga - pkt. 12.5 SIWZ precyzuje konsekwencje wykazania tego samego Kluczowego Zespołu w zakresie
warunku udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert.
3. Uwaga - Wykonawca wypełniając cz. IV JEDZ może ograniczyć się do wypełnienia punktu „alfa” z
zastrzeżeniem postanowień pkt. 7.3 SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców złoży Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ),
sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE.
a) aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności polegającej na tworzeniu
funduszy inwestycyjnych, zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek
uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów
wartościowych;
b) aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności przez zarządzającego
ASI albo potwierdzenie posiadania wpisu do rejestru zarządzających ASI - w przypadku zewnętrznie
zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli:
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— Wykonawca będący towarzystwem funduszy inwestycyjnych wykaże że posiada aktualne zezwolenie Komisji
Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych, w tym
zezwolenie o którym mowa w art. 45 ust. 1a Ustawy o funduszach, zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie
w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu
zbiorczym portfelem papierów wartościowych,
— Wykonawca będący zewnętrznie zarządzającym Alternatywną Spółką Inwestycyjną.
Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień pkt 2.3 SIWZ, w przypadku, gdy działa na podstawie zezwolenia
Komisji Nadzoru Finansowego - wykaże że posiada aktualne zezwolenie;
— Wykonawca będący zewnętrznie zarządzającym Alternatywną Spółką Inwestycyjną, z zastrzeżeniem
odpowiednich postanowień pkt 2.3 SIWZ, w przypadku, gdy działa na podstawie wpisu do Rejestru
Zarządzających ASI - wykaże że posiada wpis do tego rejestru.
Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o
których mowa w pkt 7.3 ppkt 1) części VII SIWZ.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców złoży Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ),
sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE.
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia n/w
dokumenty:
— informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca zapewni wniesienie do Instrumentu Finansowego (Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego),
Wkładu Pośrednika Finansowego wynoszącego minimum 1 % (przy zaokrągleniu w górę do pełnych tysięcy
zł) wartości Kapitalizacji Instrumentu Finansowego, tj.: suma Wkładu Pośrednika Finansowego w Jednostkowe
Wejścia Kapitałowe, bez Prawa Opcji, wyniesie nie mniej niż 192 000,00 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt
dwa tysiące złotych).
W związku z powyższym, w celu potwierdzenia sytuacji finansowej pozwalającej na realizację przedmiotu
zamówienia, Wykonawca wykaże, iż: posiada w środkach pieniężnych kwotę nie mniejszą niż 48 000,00 PLN
(słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych), lub posiada zdolność kredytową na tę kwotę.
Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o
których mowa w pkt 7.3 ppkt 2) części VII SIWZ.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców złoży Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ),
sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE.
Zamawiający wymaga, aby wraz z ofertą Wykonawca złożył wykaz osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia
niezbędnych dla wykonania zamówienia, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ, Załącznik 7a do SIWZ oraz Załącznik 7b do
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SIWZ, w celu weryfikacji osób wykazanych jako członkowie Kluczowego Zespołu w kontekście zastrzeżenia
poczynionego przez Zamawiającego w pkt. 12.5 SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada odpowiedni zespół
zapewniający zdolność do realizacji Zamówienia, który zostanie oddelegowany do jego realizacji („Kluczowy
Zespół”), w którego skład wchodzą co najmniej 3 (trzy) osoby o określonym poniżej wykształceniu i
doświadczeniu:
— Kluczowy Zespół (łącznie) w okresie realizacji Zamówienia jest zaangażowany w realizację zamówienia
na poziomie minimum 40 (czterdziestu) godzin tygodniowo, przy czym każdy z członków zespołu w okresie
realizacji Zamówienia jest zaangażowany w realizację Zamówienia na poziomie co najmniej 10 (dziesięć)
godzin tygodniowo;
— Każdy z członków Kluczowego Zespołu powinien posiadać wykształcenie wyższe, przy czym minimum jeden
członek powinien posiadać wykształcenie wyższe w zakresie prawa lub ekonomii lub finansów lub zarządzania;
— Członkowie Kluczowego Zespołu powinni posiadać doświadczenie zdobyte w okresie 3 (trzech) lat przed
terminem składania ofert, w zakresie pozyskiwania i przygotowania do inwestycji (wraz z jej dokonaniem)
łącznie co najmniej 8 (osiem) projektów na Wczesnych etapach rozwoju, przy czym dopuszcza się, aby
warunek ten spełniony był łącznie przez jednego, kilku lub wszystkich członków Kluczowego Zespołu;
— Członkowie Kluczowego Zespołu powinni posiadać doświadczenie, zdobyte w okresie 3 (trzech) lat przed
terminem składania ofert w zakresie pozyskiwania kolejnych rund finansowania lub wyjść z co najmniej 2
(dwóch) inwestycji na Wczesnych etapach rozwoju, przy czym dopuszcza się, aby warunek ten spełniony był
łącznie przez jednego, kilku lub wszystkich członków Kluczowego Zespołu.
Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o
których mowa w pkt 7.1 ppkt 3) części VII SIWZ.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zostały szczegółowo opisane w załącznikach do SIWZ:
— Załączniki nr 2a i 2b do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
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Data: 30/04/2018
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 30/04/2018
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Bank Gospodarstwa Krajowego, Kancelaria Ogólna, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Zainteresowanych obecnością podczas otwarcia ofert prosimy o zgłaszanie się do
recepcji BGK na I piętrze w Centrali.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Zainteresowanych obecnością podczas otwarcia ofert prosimy o zgłaszanie się do
recepcji BGK na I piętrze w Centrali.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie
JEDZ, sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu wykonawczym KE wydanym na
podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów - w zakresie w jakim powołuje się na ich
zasoby, składa wraz z ofertą JEDZ dot. tych podmiotów.
3. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności z art.
24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i 8.
4. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w Rozdziale VII
pkt. 7.3. Dokumenty i oświadczenia, które zobowiązany jest złożyć na żądanie zamawiającego.
5. Zamawiający informuje, że zgodnie z dyspozycją art. 24 aa ustawy Pzp, może skorzystać z procedury
odwróconej, tj. w pierwszej kolejności dokonać oceny ofert w oparciu o przyjęte w postępowaniu kryteria,a
następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Wraz z wypełnionym Formularzem „Oferta” Wykonawca musi złożyć:
a) Biznes Plan stanowiący część składkową oferty, który będzie podlegać ocenie:
(i) Część A zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 17.26 SIWZ,
(ii) Część B według kryteriów opisanych w części XII SIWZ,
b) JEDZ, o którym mowa w SIWZ,
c) Oświadczenia wymagane dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca,
wymagane postanowieniami SIWZ,
d) zobowiązania wymagane postanowieniami pkt. 8.2,
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e) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),
f) dowód wniesienia wadium,
h) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (o ile dotyczy).
7. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 13 200,00 PLN (słownie: trzynaście tysięcy dwieście
złotych).
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/03/2018
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