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Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy

Instytut Badań Edukacyjnych 
ul. Górczewska 8 
Warszawa 
01-180 
Polska 
Osoba do kontaktów: Zbigniew Obłoza 
Tel.: +48 222417131 
E-mail: zamowienia@ibe.edu.pl 
Faks: +48 222417111 
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:

Główny adres: www.ibe.edu.pl
I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.ibe.edu.pl/index.php/zamowienia-
publiczne
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

Edukacja

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Przygotowanie i dystrybucja publikacji i innych materiałów Instytutu Badań
Edukacyjnych
Numer referencyjny: Znak sprawy: IBE/7/2018

II.1.2) Główny kod CPV

79800000
II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi
II.1.4) Krótki opis:

mailto:zamowienia@ibe.edu.pl?subject=TED
http://www.ibe.edu.pl/
http://bip.ibe.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne


Zamówienie polega na przygotowaniu i dystrybucji publikacji i innych materiałów
Instytutu Badań Edukacyjnych, w tym ich opracowaniu graficznym, technicznym,
multimedialnym i językowym, przygotowaniu wersji elektronicznych; a także na
druku, magazynowaniu, dostawie i dystrybucji oraz zapisie elektronicznym i
produkcji płyt archiwalnych.
Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektów pozakonkursowych:
„Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na
poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i
zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” oraz „Włączanie kwalifikacji
innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz
ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na
poziomie krajowym i regionalnym” współfinansowanych z Funduszy Europejskich w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 683 471.54 PLN

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

79820000
79821100
79822000
79824000
79823000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:

Zamówienie polega na przygotowaniu i dystrybucji publikacji i innych materiałów
Instytutu Badań Edukacyjnych, w tym ich opracowaniu graficznym, technicznym,
multimedialnym i językowym, przygotowaniu wersji elektronicznych; a także na
druku, magazynowaniu, dostawie i dystrybucji oraz zapisie elektronicznym i
produkcji płyt archiwalnych.
Przewiduje się druk 7 pozycji w nakładzie 4 000 egzemplarzy oraz 4 000 teczek na
wydrukowane publikacje z dodatkowymi akcesoriami (notes, długopis, nośnik USB).
Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektów pozakonkursowych:
„Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na
poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i
zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” oraz „Włączanie kwalifikacji
innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz
ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na
poziomie krajowym i regionalnym” współfinansowanych z Funduszy Europejskich w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ – Opis
Przedmiotu Zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: 2. Jakość opracowania fragmentu publikacji (zał. 3 do
OPZ) / Waga: 23
Kryterium jakości - Nazwa: 3. Produkcja teczki (zał. 4 do OPZ) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: 4. Jakość wydruku Polskiej Ramy Kwalifikacji (zał. 5 do
OPZ) / Waga: 17



Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Cena - Waga: 40
II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 683 471.54 PLN
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Koniec: 30/06/2018
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: nie
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: UDA-POWR.02.13.00-00-001/16-00; UDA-
POWR.02.13.00-00-001/17-00;

II.2.14) Informacje dodatkowe

Dostawy publikacji będą realizowane sukcesywnie.

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z

wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku, Zamawiający żąda od Wykonawcy
wykazania się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub
 ciągłych wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
opracowaniem technicznym (składem i łamaniem), graficznym oraz wydrukowaniem
co najmniej 7 publikacji, przy czym:
Objętość co najmniej 3 z nich wynosiła minimum 100 stron oraz
Co najmniej 1 z nich miała nietypowy format (większy niż zwykłe A4, A5 lub B5), tzn.
składała się np. z dodatkowych rozwijanych kart oraz
Nakład co najmniej 5 z nich wynosił nie mniej niż 1000 egzemplarzy oraz
Minimum 20 % objętości przynajmniej 3 z nich stanowiły formy graficzne (wykresy,
rysunki, tabele, mapy, zdjęcia).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
5. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1,
oraz w celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania
określonych w ust. 3 Wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z ofertą:
1) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) (wg wzoru w Załączniku nr 1 do
SIWZ). Informacje zawarte w ww. dokumencie będą stanowić wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
dokument o którym mowa w ust. 5.1) oraz dokumenty wskazane w ust. 6 oraz ust.
7.1) - 7.4) niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.
3) W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu
składa także, dokument o którym mowa w ust. 5.1.



Sekcja IV: Procedura

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór informacji albo listy
podmiotów stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Podpisaną listę podmiotów należących do tej samej, co Wykonawca, grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy albo podpisaną informację,
że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej przekazuje w oryginale
Zamawiającemu. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia
dokument ten składa każdy z nich.
7. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zgodnie z postanowieniami art.
24aa ust. 1 ustawy Pzp – Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
czasie, nie krótszym niż 10 dni, przedstawiających stan aktualny na dzień złożenia,
następujących oświadczeń i dokumentów:
1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
Ze względu na ograniczenia techniczne ogłoszenia, pozostałe wymagane dokumenty
zostały zdefiniowane w dokumentacji zamówienia, opublikowanej na wyżej
przywołanej stronie internetowej Zamawiającego.

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:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 PLN przed
upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ.
2. Tryb płatności - sukcesywnie po realizacji każdego zlecenia.
3. Zamawiający może wypłacić Wykonawcy zaliczkę w wysokości odpowiadającej 20 %
wartości umowy, nie większej jednak niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy zł)
brutto. Zaliczka wypłacana jest po podpisaniu umowy na pisemny wniosek
Wykonawcy, w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku.
4. Klauzula Społeczna. Mając na względzie art. 29 ust. 4 ustawy Pzp nakłada się na
Wykonawcę wymóg zatrudnienia na umowę o pracę w terminie 30 dni od daty
zawarcia Umowy przy realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej 1 osoby będącej
w trudnej sytuacji na rynku pracy. Szczegółowe wymogi opisano w pkt. 19 SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia



Sekcja VI: Informacje uzupełniające

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

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 09/03/2018
Czas lokalny: 12:00

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: 09/03/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Instytut Badań Edukacyjnych.
Ul. Górczewska 8.
01-180 Warszawa
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osoby zainteresowane udziałem w otwarciu ofert proszone są o oczekiwanie w
recepcji Zamawiającego co najmniej na 5 minut przed terminem określonym w ust. 4.
Informacja z sesji otwarcia zostanie opublikowana na stronie internetowej
postępowania.

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:

III. W ofercie, poza cenami jednostkowymi oraz ceną ogólną za wykonanie przedmiotu
zamówienia, Wykonawca zawrze co najmniej informacje i opracowania, pozwalające
na ocenę zgodnie z przesłankami opisanymi w par. 14 pkt. 3-5 niniejszego SIWZ.
W szczególności obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie wraz z ofertą:
a) opracowania fragmentu publikacji przekazanego w załączniku nr 3 do OPZ;
b) propozycji wykonanej teczki zgodnej z projektem graficznym i wymaganiami
opisanymi w załączniku nr 4 do OPZ (próbka);
c) wydruku Polskiej Ramy Kwalifikacji przekazanej w załączniku nr 5 do OPZ (proof).
Brak jakiegokolwiek elementu opisanego wyżej, z zastrzeżeniem art. 87 Pzp skutkuje
niezgodnością treści oferty z treścią SIWZ i powoduje odrzucenie oferty na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp.
II. Zamawiający przewiduje zamówienia podobnego w zakresie do 50 % wartości
zamówienia podstawowego. Zamówienie będzie polegało na powtórzeniu całego
zamówienia (przygotowanie, druk, dystrybucja) lub tylko niektórych aspektów
zamówienia (np. tylko druk i dystrybucja). Zamówienie podobne może dotyczyć
również innych publikacji niż te objęte przedmiotowym zamówieniem.



VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 
ul. Postępu 17a 
Warszawa 
02-676 
Polska 
Tel.: +48 224587701 
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

n/d 
n/d 
Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Art. 182. [Termin wniesienia odwołań].
1. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony
w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w
inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony
w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w
inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej -
jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub
mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach
dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie
później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od
dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez

mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED
http://www.uzp.gov.pl/


ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia z uzasadnieniem;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia; albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu
zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie
negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia; albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia,
które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez
ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Jak w pkt VI.4.1 
Warszawa 
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

01/02/2018


