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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:231004-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
2018/S 101-231004
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
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)

Informacja o zamówieniu wspólnym

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

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

Nazwa:
Opracowywanie 120 opisów kwalifikacji rynkowych i potrzebnych społecznie wraz z narzędziami walidacji oraz
rozwiązaniami w obszarze wewnętrznego systemu zapewniania jakości nadawania kwalifikacji
Numer referencyjny: Znak sprawy: IBE/19/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
79414000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie łącznie przez wszystkich Wykonawców (we wszystkich 24
częściach) 120 kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego, w tym: 80 kwalifikacji
rynkowych oraz 40 kwalifikacji potrzebnych społecznie.
W ramach zamówienia określonego w częściach Wykonawca odpowiedzialny będzie m.in. za opracowanie
następujących produktów:
1) Wniosku o włączenie kwalifikacji do ZSK, potwierdzenia złożenia wniosku do ZRK, potwierdzenia włączenia
kwalifikacji do ZSK,
2) Wniosku o nadanie uprawnień IC, potwierdzenie złożenie wniosku do ZRK,
3) Opisu walidacji (w formie schematu),
4) Przykładowych narzędzi walidacji,
5) Opisu rozwiązań wewnętrznego zapewnianiu jakości.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 6 955 024.39 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 6

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie 5 kwalifikacji rynkowych w kategorii 1) ochrona środowiska naturalnego
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
92312210
79630000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opracowanie 5 opisów kwalifikacji. Zamówienie w odniesieniu do każdej z kwalifikacji obejmuje następujące
produkty:
A. Wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK, potwierdzenie złożenia wniosku do ZRK, potwierdzenie włączenia
kwalifikacji do ZSK,
B. Wniosek o nadanie uprawnień IC, potwierdzenie złożenie wniosku do ZRK,
C. Opis walidacji (w formie schematu),
D. Przykładowe narzędzia walidacji,
E. Opis rozwiązań wewnętrznego zapewnianiu jakości.
Ponadto w ramach opcji Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia max 5 pilotaży narzędzi walidacji
zgłoszonych kwalifikacji.
Szczegółowe wymogi dotyczące zamówienia opisane są w załączniku nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu
Zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin przekazania pierwszej wersji opisu kwalifikacji / Waga: 10
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Kryterium jakości - Nazwa: Przykładowa umiejętność dla każdej kwalifikacji z oferty wraz z dwoma wybranymi
kryteriami weryfikacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Oświadczenie instytucji certyfikującej wskazanej w ofercie / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Zapotrzebowanie na kwalifikację: / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Główny ekspert merytoryczny / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Ekspert metodyczny / Waga: 10
Cena - Waga: 20
II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 290 302.50 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2019
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:
IV. Prawo opcji – pilotaż narzędzi walidacji
Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, polegającej na zamówienia pilotażu narzędzi walidacji dla wybranych
80 kwalifikacji (spośród opisywanych 120) w oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w ofercie. Planowane
jest zamówienie pilotaży w proporcji około ⅔ kwalifikacji realizowanych przez każdego z Wykonawców.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania, które opisy kwalifikacji w ramach danej kategorii każdego z
Wykonawców zostaną objęte prawem opcji, w tym również do rezygnacji z pilotażu w ramach danej części.
Przeprowadzenie pilotaży narzędzi walidacji dla wybranych 80 kwalifikacji opisanych w projekcie wymagać
będzie:
— zapewnienia miejsca procesu walidacji efektów uczenia się opisanych dla kwalifikacji,
— zapewnienia materiałów i sprzętu – spełniających wymagania dotyczące walidacji i podmiotów
przeprowadzających walidację wskazane w opisie kwalifikacji,
— zrekrutowania min. 10 uczestników walidacji chcących wziąć udział w pilotażu narzędzi walidacji,
— zapewnienia min. 3 asesorów walidacyjnych/egzaminatorów (lub więcej – w zależności od specyfiki
kwalifikacji oraz treści wymagań dot. walidacji w opisie kwalifikacji) dla każdego z pilotażowych procesów
weryfikacji, asesorzy muszą spełniać wszystkie kryteria zawarte w opisie kwalifikacji,
— przeprowadzenia pełnego procesu walidacji dla każdego z 10 uczestników,
— opisania procesu pilotażu w raporcie wraz z załącznikami zawierającymi dokumentację przebiegu procesu
walidacji dla każdego z uczestników (minimum 10).

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.02.13.00-00-001/17-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie 5 kwalifikacji rynkowych w kategorii 2) handel,
Część nr: 2
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
92312210
79630000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opracowanie 5 opisów kwalifikacji. Zamówienie w odniesieniu do każdej z kwalifikacji obejmuje następujące
produkty:
A. Wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK, potwierdzenie złożenia wniosku do ZRK, potwierdzenie włączenia
kwalifikacji do ZSK,
B. Wniosek o nadanie uprawnień IC, potwierdzenie złożenie wniosku do ZRK,
C. Opis walidacji (w formie schematu),
D. Przykładowe narzędzia walidacji,
E. Opis rozwiązań wewnętrznego zapewnianiu jakości.
Ponadto w ramach opcji Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia max 5 pilotaży narzędzi walidacji
zgłoszonych kwalifikacji.
Szczegółowe wymogi dotyczące zamówienia opisane są w załączniku nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu
Zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin przekazania pierwszej wersji opisu kwalifikacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Przykładowa umiejętność dla każdej kwalifikacji z oferty wraz z dwoma wybranymi
kryteriami weryfikacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Oświadczenie instytucji certyfikującej wskazanej w ofercie / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Zapotrzebowanie na kwalifikację: / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Główny ekspert merytoryczny / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Ekspert metodyczny / Waga: 10
Cena - Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 290 302.50 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2019
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:
IV. Prawo opcji – pilotaż narzędzi walidacji
Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, polegającej na zamówienia pilotażu narzędzi walidacji dla wybranych
80 kwalifikacji (spośród opisywanych 120) w oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w ofercie. Planowane
jest zamówienie pilotaży w proporcji około ⅔ kwalifikacji realizowanych przez każdego z Wykonawców.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania, które opisy kwalifikacji w ramach danej kategorii każdego z
Wykonawców zostaną objęte prawem opcji, w tym również do rezygnacji z pilotażu w ramach danej części.
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Przeprowadzenie pilotaży narzędzi walidacji dla wybranych 80 kwalifikacji opisanych w projekcie wymagać
będzie:
— zapewnienia miejsca procesu walidacji efektów uczenia się opisanych dla kwalifikacji,
— zapewnienia materiałów i sprzętu – spełniających wymagania dotyczące walidacji i podmiotów
przeprowadzających walidację wskazane w opisie kwalifikacji,
— zrekrutowania min. 10 uczestników walidacji chcących wziąć udział w pilotażu narzędzi walidacji,
— zapewnienia min. 3 asesorów walidacyjnych/egzaminatorów (lub więcej – w zależności od specyfiki
kwalifikacji oraz treści wymagań dot. walidacji w opisie kwalifikacji) dla każdego z pilotażowych procesów
weryfikacji, asesorzy muszą spełniać wszystkie kryteria zawarte w opisie kwalifikacji,
— przeprowadzenia pełnego procesu walidacji dla każdego z 10 uczestników,
— opisania procesu pilotażu w raporcie wraz z załącznikami zawierającymi dokumentację przebiegu procesu
walidacji dla każdego z uczestników (minimum 10).
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.02.13.00-00-001/17-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie 5 kwalifikacji rynkowych w kategorii 3) sprzedaż i obsługa klienta,
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
92312210
79630000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opracowanie 5 opisów kwalifikacji. Zamówienie w odniesieniu do każdej z kwalifikacji obejmuje następujące
produkty:
A. Wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK, potwierdzenie złożenia wniosku do ZRK, potwierdzenie włączenia
kwalifikacji do ZSK,
B. Wniosek o nadanie uprawnień IC, potwierdzenie złożenie wniosku do ZRK,
C. Opis walidacji (w formie schematu),
D. Przykładowe narzędzia walidacji,
E. Opis rozwiązań wewnętrznego zapewnianiu jakości.
Ponadto w ramach opcji Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia max 5 pilotaży narzędzi walidacji
zgłoszonych kwalifikacji.
Szczegółowe wymogi dotyczące zamówienia opisane są w załączniku nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu
Zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin przekazania pierwszej wersji opisu kwalifikacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Przykładowa umiejętność dla każdej kwalifikacji z oferty wraz z dwoma wybranymi
kryteriami weryfikacji / Waga: 10
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Kryterium jakości - Nazwa: Oświadczenie instytucji certyfikującej wskazanej w ofercie / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Zapotrzebowanie na kwalifikację: / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Główny ekspert merytoryczny / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Ekspert metodyczny / Waga: 10
Cena - Waga: 20
II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 290 302.50 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2019
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:
IV. Prawo opcji – pilotaż narzędzi walidacji
Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, polegającej na zamówienia pilotażu narzędzi walidacji dla wybranych
80 kwalifikacji (spośród opisywanych 120) w oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w ofercie. Planowane
jest zamówienie pilotaży w proporcji około ⅔ kwalifikacji realizowanych przez każdego z Wykonawców.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania, które opisy kwalifikacji w ramach danej kategorii każdego z
Wykonawców zostaną objęte prawem opcji, w tym również do rezygnacji z pilotażu w ramach danej części.
Przeprowadzenie pilotaży narzędzi walidacji dla wybranych 80 kwalifikacji opisanych w projekcie wymagać
będzie:
— zapewnienia miejsca procesu walidacji efektów uczenia się opisanych dla kwalifikacji,
— zapewnienia materiałów i sprzętu – spełniających wymagania dotyczące walidacji i podmiotów
przeprowadzających walidację wskazane w opisie kwalifikacji,
— zrekrutowania min. 10 uczestników walidacji chcących wziąć udział w pilotażu narzędzi walidacji,
— zapewnienia min. 3 asesorów walidacyjnych/egzaminatorów (lub więcej – w zależności od specyfiki
kwalifikacji oraz treści wymagań dot. walidacji w opisie kwalifikacji) dla każdego z pilotażowych procesów
weryfikacji, asesorzy muszą spełniać wszystkie kryteria zawarte w opisie kwalifikacji,
— przeprowadzenia pełnego procesu walidacji dla każdego z 10 uczestników,
— opisania procesu pilotażu w raporcie wraz z załącznikami zawierającymi dokumentację przebiegu procesu
walidacji dla każdego z uczestników (minimum 10).

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.02.13.00-00-001/17-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie 5 kwalifikacji rynkowych w kategorii 4) marketing,
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
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92312210
79630000
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opracowanie 5 opisów kwalifikacji. Zamówienie w odniesieniu do każdej z kwalifikacji obejmuje następujące
produkty:
A. Wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK, potwierdzenie złożenia wniosku do ZRK, potwierdzenie włączenia
kwalifikacji do ZSK,
B. Wniosek o nadanie uprawnień IC, potwierdzenie złożenie wniosku do ZRK,
C. Opis walidacji (w formie schematu),
D. Przykładowe narzędzia walidacji,
E. Opis rozwiązań wewnętrznego zapewnianiu jakości.
Ponadto w ramach opcji Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia max 5 pilotaży narzędzi walidacji
zgłoszonych kwalifikacji.
Szczegółowe wymogi dotyczące zamówienia opisane są w załączniku nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu
Zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin przekazania pierwszej wersji opisu kwalifikacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Przykładowa umiejętność dla każdej kwalifikacji z oferty wraz z dwoma wybranymi
kryteriami weryfikacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Oświadczenie instytucji certyfikującej wskazanej w ofercie / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Zapotrzebowanie na kwalifikację: / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Główny ekspert merytoryczny / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Ekspert metodyczny / Waga: 10
Cena - Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 290 302.50 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2019
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:
IV. Prawo opcji – pilotaż narzędzi walidacji
Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, polegającej na zamówienia pilotażu narzędzi walidacji dla wybranych
80 kwalifikacji (spośród opisywanych 120) w oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w ofercie. Planowane
jest zamówienie pilotaży w proporcji około ⅔ kwalifikacji realizowanych przez każdego z Wykonawców.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania, które opisy kwalifikacji w ramach danej kategorii każdego z
Wykonawców zostaną objęte prawem opcji, w tym również do rezygnacji z pilotażu w ramach danej części.

30/05/2018
S101
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

7 / 43

Dz.U./S S101
30/05/2018
231004-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

8 / 43

Przeprowadzenie pilotaży narzędzi walidacji dla wybranych 80 kwalifikacji opisanych w projekcie wymagać
będzie:
— zapewnienia miejsca procesu walidacji efektów uczenia się opisanych dla kwalifikacji,
— zapewnienia materiałów i sprzętu – spełniających wymagania dotyczące walidacji i podmiotów
przeprowadzających walidację wskazane w opisie kwalifikacji,
— zrekrutowania min. 10 uczestników walidacji chcących wziąć udział w pilotażu narzędzi walidacji,
— zapewnienia min. 3 asesorów walidacyjnych/egzaminatorów (lub więcej – w zależności od specyfiki
kwalifikacji oraz treści wymagań dot. walidacji w opisie kwalifikacji) dla każdego z pilotażowych procesów
weryfikacji, asesorzy muszą spełniać wszystkie kryteria zawarte w opisie kwalifikacji,
— przeprowadzenia pełnego procesu walidacji dla każdego z 10 uczestników,
— opisania procesu pilotażu w raporcie wraz z załącznikami zawierającymi dokumentację przebiegu procesu
walidacji dla każdego z uczestników (minimum 10).
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.02.13.00-00-001/17-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie 5 kwalifikacji rynkowych w kategorii 5) reklama i public relations,
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
92312210
79630000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opracowanie 5 opisów kwalifikacji. Zamówienie w odniesieniu do każdej z kwalifikacji obejmuje następujące
produkty:
A. Wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK, potwierdzenie złożenia wniosku do ZRK, potwierdzenie włączenia
kwalifikacji do ZSK,
B. Wniosek o nadanie uprawnień IC, potwierdzenie złożenie wniosku do ZRK,
C. Opis walidacji (w formie schematu),
D. Przykładowe narzędzia walidacji,
E. Opis rozwiązań wewnętrznego zapewnianiu jakości.
Ponadto w ramach opcji Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia max 5 pilotaży narzędzi walidacji
zgłoszonych kwalifikacji.
Szczegółowe wymogi dotyczące zamówienia opisane są w załączniku nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu
Zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin przekazania pierwszej wersji opisu kwalifikacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Przykładowa umiejętność dla każdej kwalifikacji z oferty wraz z dwoma wybranymi
kryteriami weryfikacji / Waga: 10
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Kryterium jakości - Nazwa: Oświadczenie instytucji certyfikującej wskazanej w ofercie / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Zapotrzebowanie na kwalifikację: / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Główny ekspert merytoryczny / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Ekspert metodyczny / Waga: 10
Cena - Waga: 20
II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 290 302.50 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2019
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:
IV. Prawo opcji – pilotaż narzędzi walidacji
Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, polegającej na zamówienia pilotażu narzędzi walidacji dla wybranych
80 kwalifikacji (spośród opisywanych 120) w oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w ofercie. Planowane
jest zamówienie pilotaży w proporcji około ⅔ kwalifikacji realizowanych przez każdego z Wykonawców.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania, które opisy kwalifikacji w ramach danej kategorii każdego z
Wykonawców zostaną objęte prawem opcji, w tym również do rezygnacji z pilotażu w ramach danej części.
Przeprowadzenie pilotaży narzędzi walidacji dla wybranych 80 kwalifikacji opisanych w projekcie wymagać
będzie:
— zapewnienia miejsca procesu walidacji efektów uczenia się opisanych dla kwalifikacji,
— zapewnienia materiałów i sprzętu – spełniających wymagania dotyczące walidacji i podmiotów
przeprowadzających walidację wskazane w opisie kwalifikacji,
— zrekrutowania min. 10 uczestników walidacji chcących wziąć udział w pilotażu narzędzi walidacji,
— zapewnienia min. 3 asesorów walidacyjnych/egzaminatorów (lub więcej – w zależności od specyfiki
kwalifikacji oraz treści wymagań dot. walidacji w opisie kwalifikacji) dla każdego z pilotażowych procesów
weryfikacji, asesorzy muszą spełniać wszystkie kryteria zawarte w opisie kwalifikacji,
— przeprowadzenia pełnego procesu walidacji dla każdego z 10 uczestników,
— opisania procesu pilotażu w raporcie wraz z załącznikami zawierającymi dokumentację przebiegu procesu
walidacji dla każdego z uczestników (minimum 10).

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.02.13.00-00-001/17-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie 5 kwalifikacji rynkowych w kategorii 6) IT,
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
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92312210
79630000
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opracowanie 5 opisów kwalifikacji. Zamówienie w odniesieniu do każdej z kwalifikacji obejmuje następujące
produkty:
A. Wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK, potwierdzenie złożenia wniosku do ZRK, potwierdzenie włączenia
kwalifikacji do ZSK,
B. Wniosek o nadanie uprawnień IC, potwierdzenie złożenie wniosku do ZRK,
C. Opis walidacji (w formie schematu),
D. Przykładowe narzędzia walidacji,
E. Opis rozwiązań wewnętrznego zapewnianiu jakości.
Ponadto w ramach opcji Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia max 5 pilotaży narzędzi walidacji
zgłoszonych kwalifikacji.
Szczegółowe wymogi dotyczące zamówienia opisane są w załączniku nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu
Zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin przekazania pierwszej wersji opisu kwalifikacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Przykładowa umiejętność dla każdej kwalifikacji z oferty wraz z dwoma wybranymi
kryteriami weryfikacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Oświadczenie instytucji certyfikującej wskazanej w ofercie / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Zapotrzebowanie na kwalifikację: / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Główny ekspert merytoryczny / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Ekspert metodyczny / Waga: 10
Cena - Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 290 302.50 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2019
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:
IV. Prawo opcji – pilotaż narzędzi walidacji
Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, polegającej na zamówienia pilotażu narzędzi walidacji dla wybranych
80 kwalifikacji (spośród opisywanych 120) w oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w ofercie. Planowane
jest zamówienie pilotaży w proporcji około ⅔ kwalifikacji realizowanych przez każdego z Wykonawców.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania, które opisy kwalifikacji w ramach danej kategorii każdego z
Wykonawców zostaną objęte prawem opcji, w tym również do rezygnacji z pilotażu w ramach danej części.
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Przeprowadzenie pilotaży narzędzi walidacji dla wybranych 80 kwalifikacji opisanych w projekcie wymagać
będzie:
— zapewnienia miejsca procesu walidacji efektów uczenia się opisanych dla kwalifikacji,
— zapewnienia materiałów i sprzętu – spełniających wymagania dotyczące walidacji i podmiotów
przeprowadzających walidację wskazane w opisie kwalifikacji,
— zrekrutowania min. 10 uczestników walidacji chcących wziąć udział w pilotażu narzędzi walidacji,
— zapewnienia min. 3 asesorów walidacyjnych/egzaminatorów (lub więcej – w zależności od specyfiki
kwalifikacji oraz treści wymagań dot. walidacji w opisie kwalifikacji) dla każdego z pilotażowych procesów
weryfikacji, asesorzy muszą spełniać wszystkie kryteria zawarte w opisie kwalifikacji,
— przeprowadzenia pełnego procesu walidacji dla każdego z 10 uczestników,
— opisania procesu pilotażu w raporcie wraz z załącznikami zawierającymi dokumentację przebiegu procesu
walidacji dla każdego z uczestników (minimum 10).
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.02.13.00-00-001/17-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie 5 kwalifikacji rynkowych w kategorii 7) telekomunikacja,,
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
92312210
79630000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opracowanie 5 opisów kwalifikacji. Zamówienie w odniesieniu do każdej z kwalifikacji obejmuje następujące
produkty:
A. Wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK, potwierdzenie złożenia wniosku do ZRK, potwierdzenie włączenia
kwalifikacji do ZSK,
B. Wniosek o nadanie uprawnień IC, potwierdzenie złożenie wniosku do ZRK,
C. Opis walidacji (w formie schematu),
D. Przykładowe narzędzia walidacji,
E. Opis rozwiązań wewnętrznego zapewnianiu jakości.
Ponadto w ramach opcji Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia max 5 pilotaży narzędzi walidacji
zgłoszonych kwalifikacji.
Szczegółowe wymogi dotyczące zamówienia opisane są w załączniku nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu
Zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin przekazania pierwszej wersji opisu kwalifikacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Przykładowa umiejętność dla każdej kwalifikacji z oferty wraz z dwoma wybranymi
kryteriami weryfikacji / Waga: 10
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Kryterium jakości - Nazwa: Oświadczenie instytucji certyfikującej wskazanej w ofercie / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Zapotrzebowanie na kwalifikację: / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Główny ekspert merytoryczny / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Ekspert metodyczny / Waga: 10
Cena - Waga: 20
II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 290 302.50 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2019
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:
IV. Prawo opcji – pilotaż narzędzi walidacji
Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, polegającej na zamówienia pilotażu narzędzi walidacji dla wybranych
80 kwalifikacji (spośród opisywanych 120) w oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w ofercie. Planowane
jest zamówienie pilotaży w proporcji około ⅔ kwalifikacji realizowanych przez każdego z Wykonawców.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania, które opisy kwalifikacji w ramach danej kategorii każdego z
Wykonawców zostaną objęte prawem opcji, w tym również do rezygnacji z pilotażu w ramach danej części.
Przeprowadzenie pilotaży narzędzi walidacji dla wybranych 80 kwalifikacji opisanych w projekcie wymagać
będzie:
— zapewnienia miejsca procesu walidacji efektów uczenia się opisanych dla kwalifikacji,
— zapewnienia materiałów i sprzętu – spełniających wymagania dotyczące walidacji i podmiotów
przeprowadzających walidację wskazane w opisie kwalifikacji,
— zrekrutowania min. 10 uczestników walidacji chcących wziąć udział w pilotażu narzędzi walidacji,
— zapewnienia min. 3 asesorów walidacyjnych/egzaminatorów (lub więcej – w zależności od specyfiki
kwalifikacji oraz treści wymagań dot. walidacji w opisie kwalifikacji) dla każdego z pilotażowych procesów
weryfikacji, asesorzy muszą spełniać wszystkie kryteria zawarte w opisie kwalifikacji,
— przeprowadzenia pełnego procesu walidacji dla każdego z 10 uczestników,
— opisania procesu pilotażu w raporcie wraz z załącznikami zawierającymi dokumentację przebiegu procesu
walidacji dla każdego z uczestników (minimum 10).

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.02.13.00-00-001/17-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie 5 kwalifikacji rynkowych w kategorii 8) finanse i bankowość, doradztwo podatkowe i
ubezpieczenia,
Część nr: 8
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
92312210
79630000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opracowanie 5 opisów kwalifikacji. Zamówienie w odniesieniu do każdej z kwalifikacji obejmuje następujące
produkty:
A. Wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK, potwierdzenie złożenia wniosku do ZRK, potwierdzenie włączenia
kwalifikacji do ZSK,
B. Wniosek o nadanie uprawnień IC, potwierdzenie złożenie wniosku do ZRK,
C. Opis walidacji (w formie schematu),
D. Przykładowe narzędzia walidacji,
E. Opis rozwiązań wewnętrznego zapewnianiu jakości.
Ponadto w ramach opcji Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia max 5 pilotaży narzędzi walidacji
zgłoszonych kwalifikacji.
Szczegółowe wymogi dotyczące zamówienia opisane są w załączniku nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu
Zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin przekazania pierwszej wersji opisu kwalifikacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Przykładowa umiejętność dla każdej kwalifikacji z oferty wraz z dwoma wybranymi
kryteriami weryfikacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Oświadczenie instytucji certyfikującej wskazanej w ofercie / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Zapotrzebowanie na kwalifikację: / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Główny ekspert merytoryczny / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Ekspert metodyczny / Waga: 10
Cena - Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 290 302.50 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2019
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:
IV. Prawo opcji – pilotaż narzędzi walidacji
Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, polegającej na zamówienia pilotażu narzędzi walidacji dla wybranych
80 kwalifikacji (spośród opisywanych 120) w oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w ofercie. Planowane
jest zamówienie pilotaży w proporcji około ⅔ kwalifikacji realizowanych przez każdego z Wykonawców.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania, które opisy kwalifikacji w ramach danej kategorii każdego z
Wykonawców zostaną objęte prawem opcji, w tym również do rezygnacji z pilotażu w ramach danej części.
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Przeprowadzenie pilotaży narzędzi walidacji dla wybranych 80 kwalifikacji opisanych w projekcie wymagać
będzie:
— zapewnienia miejsca procesu walidacji efektów uczenia się opisanych dla kwalifikacji,
— zapewnienia materiałów i sprzętu – spełniających wymagania dotyczące walidacji i podmiotów
przeprowadzających walidację wskazane w opisie kwalifikacji,
— zrekrutowania min. 10 uczestników walidacji chcących wziąć udział w pilotażu narzędzi walidacji,
— zapewnienia min. 3 asesorów walidacyjnych/egzaminatorów (lub więcej – w zależności od specyfiki
kwalifikacji oraz treści wymagań dot. walidacji w opisie kwalifikacji) dla każdego z pilotażowych procesów
weryfikacji, asesorzy muszą spełniać wszystkie kryteria zawarte w opisie kwalifikacji,
— przeprowadzenia pełnego procesu walidacji dla każdego z 10 uczestników,
— opisania procesu pilotażu w raporcie wraz z załącznikami zawierającymi dokumentację przebiegu procesu
walidacji dla każdego z uczestników (minimum 10).
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.02.13.00-00-001/17-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie 5 kwalifikacji rynkowych w kategorii 9) sport,
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
92312210
79630000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opracowanie 5 opisów kwalifikacji. Zamówienie w odniesieniu do każdej z kwalifikacji obejmuje następujące
produkty:
A. Wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK, potwierdzenie złożenia wniosku do ZRK, potwierdzenie włączenia
kwalifikacji do ZSK,
B. Wniosek o nadanie uprawnień IC, potwierdzenie złożenie wniosku do ZRK,
C. Opis walidacji (w formie schematu),
D. Przykładowe narzędzia walidacji,
E. Opis rozwiązań wewnętrznego zapewnianiu jakości.
Ponadto w ramach opcji Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia max 5 pilotaży narzędzi walidacji
zgłoszonych kwalifikacji.
Szczegółowe wymogi dotyczące zamówienia opisane są w załączniku nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu
Zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin przekazania pierwszej wersji opisu kwalifikacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Przykładowa umiejętność dla każdej kwalifikacji z oferty wraz z dwoma wybranymi
kryteriami weryfikacji / Waga: 10
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Kryterium jakości - Nazwa: Oświadczenie instytucji certyfikującej wskazanej w ofercie / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Zapotrzebowanie na kwalifikację: / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Główny ekspert merytoryczny / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Ekspert metodyczny / Waga: 10
Cena - Waga: 20
II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 290 302.50 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2019
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:
IV. Prawo opcji – pilotaż narzędzi walidacji
Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, polegającej na zamówienia pilotażu narzędzi walidacji dla wybranych
80 kwalifikacji (spośród opisywanych 120) w oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w ofercie. Planowane
jest zamówienie pilotaży w proporcji około ⅔ kwalifikacji realizowanych przez każdego z Wykonawców.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania, które opisy kwalifikacji w ramach danej kategorii każdego z
Wykonawców zostaną objęte prawem opcji, w tym również do rezygnacji z pilotażu w ramach danej części.
Przeprowadzenie pilotaży narzędzi walidacji dla wybranych 80 kwalifikacji opisanych w projekcie wymagać
będzie:
— zapewnienia miejsca procesu walidacji efektów uczenia się opisanych dla kwalifikacji,
— zapewnienia materiałów i sprzętu – spełniających wymagania dotyczące walidacji i podmiotów
przeprowadzających walidację wskazane w opisie kwalifikacji,
— zrekrutowania min. 10 uczestników walidacji chcących wziąć udział w pilotażu narzędzi walidacji,
— zapewnienia min. 3 asesorów walidacyjnych/egzaminatorów (lub więcej – w zależności od specyfiki
kwalifikacji oraz treści wymagań dot. walidacji w opisie kwalifikacji) dla każdego z pilotażowych procesów
weryfikacji, asesorzy muszą spełniać wszystkie kryteria zawarte w opisie kwalifikacji,
— przeprowadzenia pełnego procesu walidacji dla każdego z 10 uczestników,
— opisania procesu pilotażu w raporcie wraz z załącznikami zawierającymi dokumentację przebiegu procesu
walidacji dla każdego z uczestników (minimum 10).

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.02.13.00-00-001/17-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie 5 kwalifikacji rynkowych w kategorii 10) turystyka,
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
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92312210
79630000
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opracowanie 5 opisów kwalifikacji. Zamówienie w odniesieniu do każdej z kwalifikacji obejmuje następujące
produkty:
A. Wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK, potwierdzenie złożenia wniosku do ZRK, potwierdzenie włączenia
kwalifikacji do ZSK,
B. Wniosek o nadanie uprawnień IC, potwierdzenie złożenie wniosku do ZRK,
C. Opis walidacji (w formie schematu),
D. Przykładowe narzędzia walidacji,
E. Opis rozwiązań wewnętrznego zapewnianiu jakości.
Ponadto w ramach opcji Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia max 5 pilotaży narzędzi walidacji
zgłoszonych kwalifikacji.
Szczegółowe wymogi dotyczące zamówienia opisane są w załączniku nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu
Zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin przekazania pierwszej wersji opisu kwalifikacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Przykładowa umiejętność dla każdej kwalifikacji z oferty wraz z dwoma wybranymi
kryteriami weryfikacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Oświadczenie instytucji certyfikującej wskazanej w ofercie / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Zapotrzebowanie na kwalifikację: / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Główny ekspert merytoryczny / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Ekspert metodyczny / Waga: 10
Cena - Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 290 302.50 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2019
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:
IV. Prawo opcji – pilotaż narzędzi walidacji
Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, polegającej na zamówienia pilotażu narzędzi walidacji dla wybranych
80 kwalifikacji (spośród opisywanych 120) w oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w ofercie. Planowane
jest zamówienie pilotaży w proporcji około ⅔ kwalifikacji realizowanych przez każdego z Wykonawców.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania, które opisy kwalifikacji w ramach danej kategorii każdego z
Wykonawców zostaną objęte prawem opcji, w tym również do rezygnacji z pilotażu w ramach danej części.
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Przeprowadzenie pilotaży narzędzi walidacji dla wybranych 80 kwalifikacji opisanych w projekcie wymagać
będzie:
— zapewnienia miejsca procesu walidacji efektów uczenia się opisanych dla kwalifikacji,
— zapewnienia materiałów i sprzętu – spełniających wymagania dotyczące walidacji i podmiotów
przeprowadzających walidację wskazane w opisie kwalifikacji,
— zrekrutowania min. 10 uczestników walidacji chcących wziąć udział w pilotażu narzędzi walidacji,
— zapewnienia min. 3 asesorów walidacyjnych/egzaminatorów (lub więcej – w zależności od specyfiki
kwalifikacji oraz treści wymagań dot. walidacji w opisie kwalifikacji) dla każdego z pilotażowych procesów
weryfikacji, asesorzy muszą spełniać wszystkie kryteria zawarte w opisie kwalifikacji,
— przeprowadzenia pełnego procesu walidacji dla każdego z 10 uczestników,
— opisania procesu pilotażu w raporcie wraz z załącznikami zawierającymi dokumentację przebiegu procesu
walidacji dla każdego z uczestników (minimum 10).
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.02.13.00-00-001/17-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie 5 kwalifikacji rynkowych w kategorii 11) wspieranie uczenia się przez całe życie (inaczej: usługi
rozwojowe),
Część nr: 11

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
92312210
79630000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opracowanie 5 opisów kwalifikacji. Zamówienie w odniesieniu do każdej z kwalifikacji obejmuje następujące
produkty:
A. Wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK, potwierdzenie złożenia wniosku do ZRK, potwierdzenie włączenia
kwalifikacji do ZSK,
B. Wniosek o nadanie uprawnień IC, potwierdzenie złożenie wniosku do ZRK,
C. Opis walidacji (w formie schematu),
D. Przykładowe narzędzia walidacji,
E. Opis rozwiązań wewnętrznego zapewnianiu jakości.
Ponadto w ramach opcji Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia max 5 pilotaży narzędzi walidacji
zgłoszonych kwalifikacji.
Szczegółowe wymogi dotyczące zamówienia opisane są w załączniku nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu
Zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin przekazania pierwszej wersji opisu kwalifikacji / Waga: 10
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Kryterium jakości - Nazwa: Przykładowa umiejętność dla każdej kwalifikacji z oferty wraz z dwoma wybranymi
kryteriami weryfikacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Oświadczenie instytucji certyfikującej wskazanej w ofercie / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Zapotrzebowanie na kwalifikację: / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Główny ekspert merytoryczny / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Ekspert metodyczny / Waga: 10
Cena - Waga: 20
II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 290 302.50 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2019
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:
IV. Prawo opcji – pilotaż narzędzi walidacji
Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, polegającej na zamówienia pilotażu narzędzi walidacji dla wybranych
80 kwalifikacji (spośród opisywanych 120) w oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w ofercie. Planowane
jest zamówienie pilotaży w proporcji około ⅔ kwalifikacji realizowanych przez każdego z Wykonawców.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania, które opisy kwalifikacji w ramach danej kategorii każdego z
Wykonawców zostaną objęte prawem opcji, w tym również do rezygnacji z pilotażu w ramach danej części.
Przeprowadzenie pilotaży narzędzi walidacji dla wybranych 80 kwalifikacji opisanych w projekcie wymagać
będzie:
— zapewnienia miejsca procesu walidacji efektów uczenia się opisanych dla kwalifikacji,
— zapewnienia materiałów i sprzętu – spełniających wymagania dotyczące walidacji i podmiotów
przeprowadzających walidację wskazane w opisie kwalifikacji,
— zrekrutowania min. 10 uczestników walidacji chcących wziąć udział w pilotażu narzędzi walidacji,
— zapewnienia min. 3 asesorów walidacyjnych/egzaminatorów (lub więcej – w zależności od specyfiki
kwalifikacji oraz treści wymagań dot. walidacji w opisie kwalifikacji) dla każdego z pilotażowych procesów
weryfikacji, asesorzy muszą spełniać wszystkie kryteria zawarte w opisie kwalifikacji,
— przeprowadzenia pełnego procesu walidacji dla każdego z 10 uczestników,
— opisania procesu pilotażu w raporcie wraz z załącznikami zawierającymi dokumentację przebiegu procesu
walidacji dla każdego z uczestników (minimum 10).

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.02.13.00-00-001/17-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie 5 kwalifikacji rynkowych w kategorii 12) usługi opiekuńcze,
Część nr: 12
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
92312210
79630000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opracowanie 5 opisów kwalifikacji. Zamówienie w odniesieniu do każdej z kwalifikacji obejmuje następujące
produkty:
A. Wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK, potwierdzenie złożenia wniosku do ZRK, potwierdzenie włączenia
kwalifikacji do ZSK,
B. Wniosek o nadanie uprawnień IC, potwierdzenie złożenie wniosku do ZRK,
C. Opis walidacji (w formie schematu),
D. Przykładowe narzędzia walidacji,
E. Opis rozwiązań wewnętrznego zapewnianiu jakości.
Ponadto w ramach opcji Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia max 5 pilotaży narzędzi walidacji
zgłoszonych kwalifikacji.
Szczegółowe wymogi dotyczące zamówienia opisane są w załączniku nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu
Zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin przekazania pierwszej wersji opisu kwalifikacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Przykładowa umiejętność dla każdej kwalifikacji z oferty wraz z dwoma wybranymi
kryteriami weryfikacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Oświadczenie instytucji certyfikującej wskazanej w ofercie / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Zapotrzebowanie na kwalifikację: / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Główny ekspert merytoryczny / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Ekspert metodyczny / Waga: 10
Cena - Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 290 302.50 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2019
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:
IV. Prawo opcji – pilotaż narzędzi walidacji
Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, polegającej na zamówienia pilotażu narzędzi walidacji dla wybranych
80 kwalifikacji (spośród opisywanych 120) w oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w ofercie. Planowane
jest zamówienie pilotaży w proporcji około ⅔ kwalifikacji realizowanych przez każdego z Wykonawców.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania, które opisy kwalifikacji w ramach danej kategorii każdego z
Wykonawców zostaną objęte prawem opcji, w tym również do rezygnacji z pilotażu w ramach danej części.
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Przeprowadzenie pilotaży narzędzi walidacji dla wybranych 80 kwalifikacji opisanych w projekcie wymagać
będzie:
— zapewnienia miejsca procesu walidacji efektów uczenia się opisanych dla kwalifikacji,
— zapewnienia materiałów i sprzętu – spełniających wymagania dotyczące walidacji i podmiotów
przeprowadzających walidację wskazane w opisie kwalifikacji,
— zrekrutowania min. 10 uczestników walidacji chcących wziąć udział w pilotażu narzędzi walidacji,
— zapewnienia min. 3 asesorów walidacyjnych/egzaminatorów (lub więcej – w zależności od specyfiki
kwalifikacji oraz treści wymagań dot. walidacji w opisie kwalifikacji) dla każdego z pilotażowych procesów
weryfikacji, asesorzy muszą spełniać wszystkie kryteria zawarte w opisie kwalifikacji,
— przeprowadzenia pełnego procesu walidacji dla każdego z 10 uczestników,
— opisania procesu pilotażu w raporcie wraz z załącznikami zawierającymi dokumentację przebiegu procesu
walidacji dla każdego z uczestników (minimum 10).
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.02.13.00-00-001/17-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie 5 kwalifikacji rynkowych w kategorii 13) budownictwo, logistyka i transport,
Część nr: 13

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
92312210
79630000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opracowanie 5 opisów kwalifikacji. Zamówienie w odniesieniu do każdej z kwalifikacji obejmuje następujące
produkty:
A. Wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK, potwierdzenie złożenia wniosku do ZRK, potwierdzenie włączenia
kwalifikacji do ZSK,
B. Wniosek o nadanie uprawnień IC, potwierdzenie złożenie wniosku do ZRK,
C. Opis walidacji (w formie schematu),
D. Przykładowe narzędzia walidacji,
E. Opis rozwiązań wewnętrznego zapewnianiu jakości.
Ponadto w ramach opcji Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia max 5 pilotaży narzędzi walidacji
zgłoszonych kwalifikacji.
Szczegółowe wymogi dotyczące zamówienia opisane są w załączniku nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu
Zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin przekazania pierwszej wersji opisu kwalifikacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Przykładowa umiejętność dla każdej kwalifikacji z oferty wraz z dwoma wybranymi
kryteriami weryfikacji / Waga: 10
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Kryterium jakości - Nazwa: Oświadczenie instytucji certyfikującej wskazanej w ofercie / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Zapotrzebowanie na kwalifikację: / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Główny ekspert merytoryczny / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Ekspert metodyczny / Waga: 10
Cena - Waga: 20
II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 290 302.50 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2019
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:
IV. Prawo opcji – pilotaż narzędzi walidacji
Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, polegającej na zamówienia pilotażu narzędzi walidacji dla wybranych
80 kwalifikacji (spośród opisywanych 120) w oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w ofercie. Planowane
jest zamówienie pilotaży w proporcji około ⅔ kwalifikacji realizowanych przez każdego z Wykonawców.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania, które opisy kwalifikacji w ramach danej kategorii każdego z
Wykonawców zostaną objęte prawem opcji, w tym również do rezygnacji z pilotażu w ramach danej części.
Przeprowadzenie pilotaży narzędzi walidacji dla wybranych 80 kwalifikacji opisanych w projekcie wymagać
będzie:
— zapewnienia miejsca procesu walidacji efektów uczenia się opisanych dla kwalifikacji,
— zapewnienia materiałów i sprzętu – spełniających wymagania dotyczące walidacji i podmiotów
przeprowadzających walidację wskazane w opisie kwalifikacji,
— zrekrutowania min. 10 uczestników walidacji chcących wziąć udział w pilotażu narzędzi walidacji,
— zapewnienia min. 3 asesorów walidacyjnych/egzaminatorów (lub więcej – w zależności od specyfiki
kwalifikacji oraz treści wymagań dot. walidacji w opisie kwalifikacji) dla każdego z pilotażowych procesów
weryfikacji, asesorzy muszą spełniać wszystkie kryteria zawarte w opisie kwalifikacji,
— przeprowadzenia pełnego procesu walidacji dla każdego z 10 uczestników,
— opisania procesu pilotażu w raporcie wraz z załącznikami zawierającymi dokumentację przebiegu procesu
walidacji dla każdego z uczestników (minimum 10).

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.02.13.00-00-001/17-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie 5 kwalifikacji rynkowych w kategorii 14) administracja i zarządzanie,
Część nr: 14

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
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92312210
79630000
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opracowanie 5 opisów kwalifikacji. Zamówienie w odniesieniu do każdej z kwalifikacji obejmuje następujące
produkty:
A. Wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK, potwierdzenie złożenia wniosku do ZRK, potwierdzenie włączenia
kwalifikacji do ZSK,
B. Wniosek o nadanie uprawnień IC, potwierdzenie złożenie wniosku do ZRK,
C. Opis walidacji (w formie schematu),
D. Przykładowe narzędzia walidacji,
E. Opis rozwiązań wewnętrznego zapewnianiu jakości.
Ponadto w ramach opcji Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia max 5 pilotaży narzędzi walidacji
zgłoszonych kwalifikacji.
Szczegółowe wymogi dotyczące zamówienia opisane są w załączniku nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu
Zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin przekazania pierwszej wersji opisu kwalifikacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Przykładowa umiejętność dla każdej kwalifikacji z oferty wraz z dwoma wybranymi
kryteriami weryfikacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Oświadczenie instytucji certyfikującej wskazanej w ofercie / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Zapotrzebowanie na kwalifikację: / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Główny ekspert merytoryczny / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Ekspert metodyczny / Waga: 10
Cena - Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 290 302.50 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2019
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:
IV. Prawo opcji – pilotaż narzędzi walidacji
Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, polegającej na zamówienia pilotażu narzędzi walidacji dla wybranych
80 kwalifikacji (spośród opisywanych 120) w oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w ofercie. Planowane
jest zamówienie pilotaży w proporcji około ⅔ kwalifikacji realizowanych przez każdego z Wykonawców.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania, które opisy kwalifikacji w ramach danej kategorii każdego z
Wykonawców zostaną objęte prawem opcji, w tym również do rezygnacji z pilotażu w ramach danej części.
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Przeprowadzenie pilotaży narzędzi walidacji dla wybranych 80 kwalifikacji opisanych w projekcie wymagać
będzie:
— zapewnienia miejsca procesu walidacji efektów uczenia się opisanych dla kwalifikacji,
— zapewnienia materiałów i sprzętu – spełniających wymagania dotyczące walidacji i podmiotów
przeprowadzających walidację wskazane w opisie kwalifikacji,
— zrekrutowania min. 10 uczestników walidacji chcących wziąć udział w pilotażu narzędzi walidacji,
— zapewnienia min. 3 asesorów walidacyjnych/egzaminatorów (lub więcej – w zależności od specyfiki
kwalifikacji oraz treści wymagań dot. walidacji w opisie kwalifikacji) dla każdego z pilotażowych procesów
weryfikacji, asesorzy muszą spełniać wszystkie kryteria zawarte w opisie kwalifikacji,
— przeprowadzenia pełnego procesu walidacji dla każdego z 10 uczestników,
— opisania procesu pilotażu w raporcie wraz z załącznikami zawierającymi dokumentację przebiegu procesu
walidacji dla każdego z uczestników (minimum 10).
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.02.13.00-00-001/17-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie 5 kwalifikacji rynkowych w kategorii 15) przemysł mody i innowacyjnych tekstyliów,
Część nr: 15

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
92312210
79630000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opracowanie 5 opisów kwalifikacji. Zamówienie w odniesieniu do każdej z kwalifikacji obejmuje następujące
produkty:
A. Wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK, potwierdzenie złożenia wniosku do ZRK, potwierdzenie włączenia
kwalifikacji do ZSK,
B. Wniosek o nadanie uprawnień IC, potwierdzenie złożenie wniosku do ZRK,
C. Opis walidacji (w formie schematu),
D. Przykładowe narzędzia walidacji,
E. Opis rozwiązań wewnętrznego zapewnianiu jakości.
Ponadto w ramach opcji Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia max 5 pilotaży narzędzi walidacji
zgłoszonych kwalifikacji.
Szczegółowe wymogi dotyczące zamówienia opisane są w załączniku nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu
Zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin przekazania pierwszej wersji opisu kwalifikacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Przykładowa umiejętność dla każdej kwalifikacji z oferty wraz z dwoma wybranymi
kryteriami weryfikacji / Waga: 10
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Kryterium jakości - Nazwa: Oświadczenie instytucji certyfikującej wskazanej w ofercie / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Zapotrzebowanie na kwalifikację: / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Główny ekspert merytoryczny / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Ekspert metodyczny / Waga: 10
Cena - Waga: 20
II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 290 302.50 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2019
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:
IV. Prawo opcji – pilotaż narzędzi walidacji
Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, polegającej na zamówienia pilotażu narzędzi walidacji dla wybranych
80 kwalifikacji (spośród opisywanych 120) w oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w ofercie. Planowane
jest zamówienie pilotaży w proporcji około ⅔ kwalifikacji realizowanych przez każdego z Wykonawców.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania, które opisy kwalifikacji w ramach danej kategorii każdego z
Wykonawców zostaną objęte prawem opcji, w tym również do rezygnacji z pilotażu w ramach danej części.
Przeprowadzenie pilotaży narzędzi walidacji dla wybranych 80 kwalifikacji opisanych w projekcie wymagać
będzie:
— zapewnienia miejsca procesu walidacji efektów uczenia się opisanych dla kwalifikacji,
— zapewnienia materiałów i sprzętu – spełniających wymagania dotyczące walidacji i podmiotów
przeprowadzających walidację wskazane w opisie kwalifikacji,
— zrekrutowania min. 10 uczestników walidacji chcących wziąć udział w pilotażu narzędzi walidacji,
— zapewnienia min. 3 asesorów walidacyjnych/egzaminatorów (lub więcej – w zależności od specyfiki
kwalifikacji oraz treści wymagań dot. walidacji w opisie kwalifikacji) dla każdego z pilotażowych procesów
weryfikacji, asesorzy muszą spełniać wszystkie kryteria zawarte w opisie kwalifikacji,
— przeprowadzenia pełnego procesu walidacji dla każdego z 10 uczestników,
— opisania procesu pilotażu w raporcie wraz z załącznikami zawierającymi dokumentację przebiegu procesu
walidacji dla każdego z uczestników (minimum 10).

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.02.13.00-00-001/17-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie 5 kwalifikacji rynkowych w kategorii 16) rolnictwo i produkcja artykułów spożywczych.
Część nr: 16

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
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92312210
79630000
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opracowanie 5 opisów kwalifikacji. Zamówienie w odniesieniu do każdej z kwalifikacji obejmuje następujące
produkty:
A. Wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK, potwierdzenie złożenia wniosku do ZRK, potwierdzenie włączenia
kwalifikacji do ZSK,
B. Wniosek o nadanie uprawnień IC, potwierdzenie złożenie wniosku do ZRK,
C. Opis walidacji (w formie schematu),
D. Przykładowe narzędzia walidacji,
E. Opis rozwiązań wewnętrznego zapewnianiu jakości.
Ponadto w ramach opcji Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia max 5 pilotaży narzędzi walidacji
zgłoszonych kwalifikacji.
Szczegółowe wymogi dotyczące zamówienia opisane są w załączniku nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu
Zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin przekazania pierwszej wersji opisu kwalifikacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Przykładowa umiejętność dla każdej kwalifikacji z oferty wraz z dwoma wybranymi
kryteriami weryfikacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Oświadczenie instytucji certyfikującej wskazanej w ofercie / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Zapotrzebowanie na kwalifikację: / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Główny ekspert merytoryczny / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Ekspert metodyczny / Waga: 10
Cena - Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 290 302.50 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2019
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:
IV. PRAWO OPCJI – PILOTAŻ NARZĘDZI WALIDACJI
Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, polegającej na zamówienia pilotażu narzędzi walidacji dla wybranych
80 kwalifikacji (spośród opisywanych 120) w oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w ofercie. Planowane
jest zamówienie pilotaży w proporcji około ⅔ kwalifikacji realizowanych przez każdego z Wykonawców.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania, które opisy kwalifikacji w ramach danej kategorii każdego z
Wykonawców zostaną objęte prawem opcji, w tym również do rezygnacji z pilotażu w ramach danej części.

30/05/2018
S101
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

25 / 43

Dz.U./S S101
30/05/2018
231004-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

26 / 43

Przeprowadzenie pilotaży narzędzi walidacji dla wybranych 80 kwalifikacji opisanych w projekcie wymagać
będzie:
— zapewnienia miejsca procesu walidacji efektów uczenia się opisanych dla kwalifikacji,
— zapewnienia materiałów i sprzętu – spełniających wymagania dotyczące walidacji i podmiotów
przeprowadzających walidację wskazane w opisie kwalifikacji,
— zrekrutowania min. 10 uczestników walidacji chcących wziąć udział w pilotażu narzędzi walidacji,
— zapewnienia min. 3 asesorów walidacyjnych/egzaminatorów (lub więcej – w zależności od specyfiki
kwalifikacji oraz treści wymagań dot. walidacji w opisie kwalifikacji) dla każdego z pilotażowych procesów
weryfikacji, asesorzy muszą spełniać wszystkie kryteria zawarte w opisie kwalifikacji,
— przeprowadzenia pełnego procesu walidacji dla każdego z 10 uczestników,
— opisania procesu pilotażu w raporcie wraz z załącznikami zawierającymi dokumentację przebiegu procesu
walidacji dla każdego z uczestników (minimum 10).
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.02.13.00-00-001/17-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie 5 kwalifikacji rynkowych w kategorii 17) ochrony i promocji zdrowia
Część nr: 17

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
92312210
79630000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opracowanie 5 opisów kwalifikacji. Zamówienie w odniesieniu do każdej z kwalifikacji obejmuje następujące
produkty:
A. Wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK, potwierdzenie złożenia wniosku do ZRK, potwierdzenie włączenia
kwalifikacji do ZSK,
B. Wniosek o nadanie uprawnień IC, potwierdzenie złożenie wniosku do ZRK,
C. Opis walidacji (w formie schematu),
D. Przykładowe narzędzia walidacji,
E. Opis rozwiązań wewnętrznego zapewnianiu jakości.
Ponadto w ramach opcji Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia max 5 pilotaży narzędzi walidacji
zgłoszonych kwalifikacji.
Szczegółowe wymogi dotyczące zamówienia opisane są w załączniku nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu
Zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin przekazania pierwszej wersji opisu kwalifikacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Przykładowa umiejętność dla każdej kwalifikacji z oferty wraz z dwoma wybranymi
kryteriami weryfikacji / Waga: 10
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Kryterium jakości - Nazwa: Oświadczenie instytucji certyfikującej wskazanej w ofercie / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Zapotrzebowanie na kwalifikację: / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Główny ekspert merytoryczny / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Ekspert metodyczny / Waga: 10
Cena - Waga: 20
II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 236 500.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2019
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:
IV. PRAWO OPCJI – PILOTAŻ NARZĘDZI WALIDACJI
Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, polegającej na zamówienia pilotażu narzędzi walidacji dla wybranych
80 kwalifikacji (spośród opisywanych 120) w oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w ofercie. Planowane
jest zamówienie pilotaży w proporcji około ⅔ kwalifikacji realizowanych przez każdego z Wykonawców.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania, które opisy kwalifikacji w ramach danej kategorii każdego z
Wykonawców zostaną objęte prawem opcji, w tym również do rezygnacji z pilotażu w ramach danej części.
Przeprowadzenie pilotaży narzędzi walidacji dla wybranych 80 kwalifikacji opisanych w projekcie wymagać
będzie:
— zapewnienia miejsca procesu walidacji efektów uczenia się opisanych dla kwalifikacji,
— zapewnienia materiałów i sprzętu – spełniających wymagania dotyczące walidacji i podmiotów
przeprowadzających walidację wskazane w opisie kwalifikacji,
— zrekrutowania min. 10 uczestników walidacji chcących wziąć udział w pilotażu narzędzi walidacji,
— zapewnienia min. 3 asesorów walidacyjnych/egzaminatorów (lub więcej – w zależności od specyfiki
kwalifikacji oraz treści wymagań dot. walidacji w opisie kwalifikacji) dla każdego z pilotażowych procesów
weryfikacji, asesorzy muszą spełniać wszystkie kryteria zawarte w opisie kwalifikacji,
— przeprowadzenia pełnego procesu walidacji dla każdego z 10 uczestników,
— opisania procesu pilotażu w raporcie wraz z załącznikami zawierającymi dokumentację przebiegu procesu
walidacji dla każdego z uczestników (minimum 10).

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.02.13.00-00-001/17-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Pełna nazwa części:
17) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 IV 2011 r. o
działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638) oraz ustawy z dnia 19 VIII 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz. U z 1994 nr 111 poz. 535),

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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Opracowanie 5 kwalifikacji rynkowych w kategorii 18) pomocy społecznej,
Część nr: 18
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
92312210
79630000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opracowanie 5 opisów kwalifikacji. Zamówienie w odniesieniu do każdej z kwalifikacji obejmuje następujące
produkty:
A. Wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK, potwierdzenie złożenia wniosku do ZRK, potwierdzenie włączenia
kwalifikacji do ZSK,
B. Wniosek o nadanie uprawnień IC, potwierdzenie złożenie wniosku do ZRK,
C. Opis walidacji (w formie schematu),
D. Przykładowe narzędzia walidacji,
E. Opis rozwiązań wewnętrznego zapewnianiu jakości.
Ponadto w ramach opcji Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia max 5 pilotaży narzędzi walidacji
zgłoszonych kwalifikacji.
Szczegółowe wymogi dotyczące zamówienia opisane są w załączniku nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu
Zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin przekazania pierwszej wersji opisu kwalifikacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Przykładowa umiejętność dla każdej kwalifikacji z oferty wraz z dwoma wybranymi
kryteriami weryfikacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Oświadczenie instytucji certyfikującej wskazanej w ofercie / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Zapotrzebowanie na kwalifikację: / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Główny ekspert merytoryczny / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Ekspert metodyczny / Waga: 10
Cena - Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 236 500.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2019
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:
IV. PRAWO OPCJI – PILOTAŻ NARZĘDZI WALIDACJI
Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, polegającej na zamówienia pilotażu narzędzi walidacji dla wybranych
80 kwalifikacji (spośród opisywanych 120) w oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w ofercie. Planowane
jest zamówienie pilotaży w proporcji około ⅔ kwalifikacji realizowanych przez każdego z Wykonawców.
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania, które opisy kwalifikacji w ramach danej kategorii każdego z
Wykonawców zostaną objęte prawem opcji, w tym również do rezygnacji z pilotażu w ramach danej części.
Przeprowadzenie pilotaży narzędzi walidacji dla wybranych 80 kwalifikacji opisanych w projekcie wymagać
będzie:
— zapewnienia miejsca procesu walidacji efektów uczenia się opisanych dla kwalifikacji,
— zapewnienia materiałów i sprzętu – spełniających wymagania dotyczące walidacji i podmiotów
przeprowadzających walidację wskazane w opisie kwalifikacji,
— zrekrutowania min. 10 uczestników walidacji chcących wziąć udział w pilotażu narzędzi walidacji,
— zapewnienia min. 3 asesorów walidacyjnych/egzaminatorów (lub więcej – w zależności od specyfiki
kwalifikacji oraz treści wymagań dot. walidacji w opisie kwalifikacji) dla każdego z pilotażowych procesów
weryfikacji, asesorzy muszą spełniać wszystkie kryteria zawarte w opisie kwalifikacji,
— przeprowadzenia pełnego procesu walidacji dla każdego z 10 uczestników,
— opisania procesu pilotażu w raporcie wraz z załącznikami zawierającymi dokumentację przebiegu procesu
walidacji dla każdego z uczestników (minimum 10).
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.02.13.00-00-001/17-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Pełna nazwa części:
18) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, upowszechniania i ochrony praw
dziecka;

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie 5 kwalifikacji rynkowych w kategorii 19) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
Część nr: 19

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
92312210
79630000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opracowanie 5 opisów kwalifikacji. Zamówienie w odniesieniu do każdej z kwalifikacji obejmuje następujące
produkty:
A. Wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK, potwierdzenie złożenia wniosku do ZRK, potwierdzenie włączenia
kwalifikacji do ZSK,
B. Wniosek o nadanie uprawnień IC, potwierdzenie złożenie wniosku do ZRK,
C. Opis walidacji (w formie schematu),
D. Przykładowe narzędzia walidacji,
E. Opis rozwiązań wewnętrznego zapewnianiu jakości.
Ponadto w ramach opcji Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia max 5 pilotaży narzędzi walidacji
zgłoszonych kwalifikacji.
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Szczegółowe wymogi dotyczące zamówienia opisane są w załączniku nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu
Zamówienia.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin przekazania pierwszej wersji opisu kwalifikacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Przykładowa umiejętność dla każdej kwalifikacji z oferty wraz z dwoma wybranymi
kryteriami weryfikacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Oświadczenie instytucji certyfikującej wskazanej w ofercie / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Zapotrzebowanie na kwalifikację: / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Główny ekspert merytoryczny / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Ekspert metodyczny / Waga: 10
Cena - Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 236 500.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2019
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:
IV. PRAWO OPCJI – PILOTAŻ NARZĘDZI WALIDACJI
Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, polegającej na zamówienia pilotażu narzędzi walidacji dla wybranych
80 kwalifikacji (spośród opisywanych 120) w oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w ofercie. Planowane
jest zamówienie pilotaży w proporcji około ⅔ kwalifikacji realizowanych przez każdego z Wykonawców.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania, które opisy kwalifikacji w ramach danej kategorii każdego z
Wykonawców zostaną objęte prawem opcji, w tym również do rezygnacji z pilotażu w ramach danej części.
Przeprowadzenie pilotaży narzędzi walidacji dla wybranych 80 kwalifikacji opisanych w projekcie wymagać
będzie:
— zapewnienia miejsca procesu walidacji efektów uczenia się opisanych dla kwalifikacji,
— zapewnienia materiałów i sprzętu – spełniających wymagania dotyczące walidacji i podmiotów
przeprowadzających walidację wskazane w opisie kwalifikacji,
— zrekrutowania min. 10 uczestników walidacji chcących wziąć udział w pilotażu narzędzi walidacji,
— zapewnienia min. 3 asesorów walidacyjnych/egzaminatorów (lub więcej – w zależności od specyfiki
kwalifikacji oraz treści wymagań dot. walidacji w opisie kwalifikacji) dla każdego z pilotażowych procesów
weryfikacji, asesorzy muszą spełniać wszystkie kryteria zawarte w opisie kwalifikacji,
— przeprowadzenia pełnego procesu walidacji dla każdego z 10 uczestników,
— opisania procesu pilotażu w raporcie wraz z załącznikami zawierającymi dokumentację przebiegu procesu
walidacji dla każdego z uczestników (minimum 10).

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.02.13.00-00-001/17-00
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II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie 5 kwalifikacji rynkowych w kategorii 20) edukacji, oświaty i wychowania,
Część nr: 20

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
92312210
79630000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opracowanie 5 opisów kwalifikacji. Zamówienie w odniesieniu do każdej z kwalifikacji obejmuje następujące
produkty:
A. Wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK, potwierdzenie złożenia wniosku do ZRK, potwierdzenie włączenia
kwalifikacji do ZSK,
B. Wniosek o nadanie uprawnień IC, potwierdzenie złożenie wniosku do ZRK,
C. Opis walidacji (w formie schematu),
D. Przykładowe narzędzia walidacji,
E. Opis rozwiązań wewnętrznego zapewnianiu jakości.
Ponadto w ramach opcji Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia max 5 pilotaży narzędzi walidacji
zgłoszonych kwalifikacji.
Szczegółowe wymogi dotyczące zamówienia opisane są w załączniku nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu
Zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin przekazania pierwszej wersji opisu kwalifikacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Przykładowa umiejętność dla każdej kwalifikacji z oferty wraz z dwoma wybranymi
kryteriami weryfikacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Oświadczenie instytucji certyfikującej wskazanej w ofercie / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Zapotrzebowanie na kwalifikację: / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Główny ekspert merytoryczny / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Ekspert metodyczny / Waga: 10
Cena - Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 236 500.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2019
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:
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IV. PRAWO OPCJI – PILOTAŻ NARZĘDZI WALIDACJI
Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, polegającej na zamówienia pilotażu narzędzi walidacji dla wybranych
80 kwalifikacji (spośród opisywanych 120) w oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w ofercie. Planowane
jest zamówienie pilotaży w proporcji około ⅔ kwalifikacji realizowanych przez każdego z Wykonawców.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania, które opisy kwalifikacji w ramach danej kategorii każdego z
Wykonawców zostaną objęte prawem opcji, w tym również do rezygnacji z pilotażu w ramach danej części.
Przeprowadzenie pilotaży narzędzi walidacji dla wybranych 80 kwalifikacji opisanych w projekcie wymagać
będzie:
— zapewnienia miejsca procesu walidacji efektów uczenia się opisanych dla kwalifikacji,
— zapewnienia materiałów i sprzętu – spełniających wymagania dotyczące walidacji i podmiotów
przeprowadzających walidację wskazane w opisie kwalifikacji,
— zrekrutowania min. 10 uczestników walidacji chcących wziąć udział w pilotażu narzędzi walidacji,
— zapewnienia min. 3 asesorów walidacyjnych/egzaminatorów (lub więcej – w zależności od specyfiki
kwalifikacji oraz treści wymagań dot. walidacji w opisie kwalifikacji) dla każdego z pilotażowych procesów
weryfikacji, asesorzy muszą spełniać wszystkie kryteria zawarte w opisie kwalifikacji,
— przeprowadzenia pełnego procesu walidacji dla każdego z 10 uczestników,
— opisania procesu pilotażu w raporcie wraz z załącznikami zawierającymi dokumentację przebiegu procesu
walidacji dla każdego z uczestników (minimum 10).
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.02.13.00-00-001/17-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie 5 kwalifikacji rynkowych w kategorii 21) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego, postaw patriotycznych i obywatelskich, wspierania i upowszechniania kultury fizycz
Część nr: 21

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
92312210
79630000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opracowanie 5 opisów kwalifikacji. Zamówienie w odniesieniu do każdej z kwalifikacji obejmuje następujące
produkty:
A. Wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK, potwierdzenie złożenia wniosku do ZRK, potwierdzenie włączenia
kwalifikacji do ZSK,
B. Wniosek o nadanie uprawnień IC, potwierdzenie złożenie wniosku do ZRK,
C. Opis walidacji (w formie schematu),
D. Przykładowe narzędzia walidacji,
E. Opis rozwiązań wewnętrznego zapewnianiu jakości.
Ponadto w ramach opcji Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia max 5 pilotaży narzędzi walidacji
zgłoszonych kwalifikacji.
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Szczegółowe wymogi dotyczące zamówienia opisane są w załączniku nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu
Zamówienia.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin przekazania pierwszej wersji opisu kwalifikacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Przykładowa umiejętność dla każdej kwalifikacji z oferty wraz z dwoma wybranymi
kryteriami weryfikacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Oświadczenie instytucji certyfikującej wskazanej w ofercie / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Zapotrzebowanie na kwalifikację: / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Główny ekspert merytoryczny / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Ekspert metodyczny / Waga: 10
Cena - Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 236 500.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2019
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:
IV. PRAWO OPCJI – PILOTAŻ NARZĘDZI WALIDACJI
Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, polegającej na zamówienia pilotażu narzędzi walidacji dla wybranych
80 kwalifikacji (spośród opisywanych 120) w oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w ofercie. Planowane
jest zamówienie pilotaży w proporcji około ⅔ kwalifikacji realizowanych przez każdego z Wykonawców.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania, które opisy kwalifikacji w ramach danej kategorii każdego z
Wykonawców zostaną objęte prawem opcji, w tym również do rezygnacji z pilotażu w ramach danej części.
Przeprowadzenie pilotaży narzędzi walidacji dla wybranych 80 kwalifikacji opisanych w projekcie wymagać
będzie:
— zapewnienia miejsca procesu walidacji efektów uczenia się opisanych dla kwalifikacji,
— zapewnienia materiałów i sprzętu – spełniających wymagania dotyczące walidacji i podmiotów
przeprowadzających walidację wskazane w opisie kwalifikacji,
— zrekrutowania min. 10 uczestników walidacji chcących wziąć udział w pilotażu narzędzi walidacji,
— zapewnienia min. 3 asesorów walidacyjnych/egzaminatorów (lub więcej – w zależności od specyfiki
kwalifikacji oraz treści wymagań dot. walidacji w opisie kwalifikacji) dla każdego z pilotażowych procesów
weryfikacji, asesorzy muszą spełniać wszystkie kryteria zawarte w opisie kwalifikacji,
— przeprowadzenia pełnego procesu walidacji dla każdego z 10 uczestników,
— opisania procesu pilotażu w raporcie wraz z załącznikami zawierającymi dokumentację przebiegu procesu
walidacji dla każdego z uczestników (minimum 10).

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.02.13.00-00-001/17-00
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II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie 5 kwalifikacji rynkowych w kategorii 22) rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
Część nr: 22

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
92312210
79630000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opracowanie 5 opisów kwalifikacji. Zamówienie w odniesieniu do każdej z kwalifikacji obejmuje następujące
produkty:
A. Wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK, potwierdzenie złożenia wniosku do ZRK, potwierdzenie włączenia
kwalifikacji do ZSK,
B. Wniosek o nadanie uprawnień IC, potwierdzenie złożenie wniosku do ZRK,
C. Opis walidacji (w formie schematu),
D. Przykładowe narzędzia walidacji,
E. Opis rozwiązań wewnętrznego zapewnianiu jakości.
Ponadto w ramach opcji Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia max 5 pilotaży narzędzi walidacji
zgłoszonych kwalifikacji.
Szczegółowe wymogi dotyczące zamówienia opisane są w załączniku nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu
Zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin przekazania pierwszej wersji opisu kwalifikacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Przykładowa umiejętność dla każdej kwalifikacji z oferty wraz z dwoma wybranymi
kryteriami weryfikacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Oświadczenie instytucji certyfikującej wskazanej w ofercie / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Zapotrzebowanie na kwalifikację: / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Główny ekspert merytoryczny / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Ekspert metodyczny / Waga: 10
Cena - Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 236 500.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2019
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:
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IV. PRAWO OPCJI – PILOTAŻ NARZĘDZI WALIDACJI
Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, polegającej na zamówienia pilotażu narzędzi walidacji dla wybranych
80 kwalifikacji (spośród opisywanych 120) w oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w ofercie. Planowane
jest zamówienie pilotaży w proporcji około ⅔ kwalifikacji realizowanych przez każdego z Wykonawców.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania, które opisy kwalifikacji w ramach danej kategorii każdego z
Wykonawców zostaną objęte prawem opcji, w tym również do rezygnacji z pilotażu w ramach danej części.
Przeprowadzenie pilotaży narzędzi walidacji dla wybranych 80 kwalifikacji opisanych w projekcie wymagać
będzie:
— zapewnienia miejsca procesu walidacji efektów uczenia się opisanych dla kwalifikacji,
— zapewnienia materiałów i sprzętu – spełniających wymagania dotyczące walidacji i podmiotów
przeprowadzających walidację wskazane w opisie kwalifikacji,
— zrekrutowania min. 10 uczestników walidacji chcących wziąć udział w pilotażu narzędzi walidacji,
— zapewnienia min. 3 asesorów walidacyjnych/egzaminatorów (lub więcej – w zależności od specyfiki
kwalifikacji oraz treści wymagań dot. walidacji w opisie kwalifikacji) dla każdego z pilotażowych procesów
weryfikacji, asesorzy muszą spełniać wszystkie kryteria zawarte w opisie kwalifikacji,
— przeprowadzenia pełnego procesu walidacji dla każdego z 10 uczestników,
— opisania procesu pilotażu w raporcie wraz z załącznikami zawierającymi dokumentację przebiegu procesu
walidacji dla każdego z uczestników (minimum 10).
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.02.13.00-00-001/17-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie 5 kwalifikacji rynkowych w kategorii 23) wspierania osób niepełnosprawnych i w wieku
emerytalnym,
Część nr: 23

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
92312210
79630000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opracowanie 5 opisów kwalifikacji. Zamówienie w odniesieniu do każdej z kwalifikacji obejmuje następujące
produkty:
A. Wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK, potwierdzenie złożenia wniosku do ZRK, potwierdzenie włączenia
kwalifikacji do ZSK,
B. Wniosek o nadanie uprawnień IC, potwierdzenie złożenie wniosku do ZRK,
C. Opis walidacji (w formie schematu),
D. Przykładowe narzędzia walidacji,
E. Opis rozwiązań wewnętrznego zapewnianiu jakości.
Ponadto w ramach opcji Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia max 5 pilotaży narzędzi walidacji
zgłoszonych kwalifikacji.

30/05/2018
S101
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

35 / 43

Dz.U./S S101
30/05/2018
231004-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

36 / 43

Szczegółowe wymogi dotyczące zamówienia opisane są w załączniku nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu
Zamówienia.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin przekazania pierwszej wersji opisu kwalifikacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Przykładowa umiejętność dla każdej kwalifikacji z oferty wraz z dwoma wybranymi
kryteriami weryfikacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Oświadczenie instytucji certyfikującej wskazanej w ofercie / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Zapotrzebowanie na kwalifikację: / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Główny ekspert merytoryczny / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Ekspert metodyczny / Waga: 10
Cena - Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 236 500.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2019
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:
IV. PRAWO OPCJI – PILOTAŻ NARZĘDZI WALIDACJI
Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, polegającej na zamówienia pilotażu narzędzi walidacji dla wybranych
80 kwalifikacji (spośród opisywanych 120) w oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w ofercie. Planowane
jest zamówienie pilotaży w proporcji około ⅔ kwalifikacji realizowanych przez każdego z Wykonawców.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania, które opisy kwalifikacji w ramach danej kategorii każdego z
Wykonawców zostaną objęte prawem opcji, w tym również do rezygnacji z pilotażu w ramach danej części.
Przeprowadzenie pilotaży narzędzi walidacji dla wybranych 80 kwalifikacji opisanych w projekcie wymagać
będzie:
— zapewnienia miejsca procesu walidacji efektów uczenia się opisanych dla kwalifikacji,
— zapewnienia materiałów i sprzętu – spełniających wymagania dotyczące walidacji i podmiotów
przeprowadzających walidację wskazane w opisie kwalifikacji,
— zrekrutowania min. 10 uczestników walidacji chcących wziąć udział w pilotażu narzędzi walidacji,
— zapewnienia min. 3 asesorów walidacyjnych/egzaminatorów (lub więcej – w zależności od specyfiki
kwalifikacji oraz treści wymagań dot. walidacji w opisie kwalifikacji) dla każdego z pilotażowych procesów
weryfikacji, asesorzy muszą spełniać wszystkie kryteria zawarte w opisie kwalifikacji,
— przeprowadzenia pełnego procesu walidacji dla każdego z 10 uczestników,
— opisania procesu pilotażu w raporcie wraz z załącznikami zawierającymi dokumentację przebiegu procesu
walidacji dla każdego z uczestników (minimum 10).

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.02.13.00-00-001/17-00
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II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie 5 kwalifikacji rynkowych w kategorii 24) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bez
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
Część nr: 24

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
92312210
79630000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opracowanie 5 opisów kwalifikacji. Zamówienie w odniesieniu do każdej z kwalifikacji obejmuje następujące
produkty:
A. Wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK, potwierdzenie złożenia wniosku do ZRK, potwierdzenie włączenia
kwalifikacji do ZSK,
B. Wniosek o nadanie uprawnień IC, potwierdzenie złożenie wniosku do ZRK,
C. Opis walidacji (w formie schematu),
D. Przykładowe narzędzia walidacji,
E. Opis rozwiązań wewnętrznego zapewnianiu jakości.
Ponadto w ramach opcji Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia max 5 pilotaży narzędzi walidacji
zgłoszonych kwalifikacji.
Szczegółowe wymogi dotyczące zamówienia opisane są w załączniku nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu
Zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin przekazania pierwszej wersji opisu kwalifikacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Przykładowa umiejętność dla każdej kwalifikacji z oferty wraz z dwoma wybranymi
kryteriami weryfikacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Oświadczenie instytucji certyfikującej wskazanej w ofercie / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Zapotrzebowanie na kwalifikację: / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Główny ekspert merytoryczny / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Ekspert metodyczny / Waga: 10
Cena - Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 236 500.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2019
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
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Opis opcji:
IV. PRAWO OPCJI – PILOTAŻ NARZĘDZI WALIDACJI
Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, polegającej na zamówienia pilotażu narzędzi walidacji dla wybranych
80 kwalifikacji (spośród opisywanych 120) w oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w ofercie. Planowane
jest zamówienie pilotaży w proporcji około ⅔ kwalifikacji realizowanych przez każdego z Wykonawców.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania, które opisy kwalifikacji w ramach danej kategorii każdego z
Wykonawców zostaną objęte prawem opcji, w tym również do rezygnacji z pilotażu w ramach danej części.
Przeprowadzenie pilotaży narzędzi walidacji dla wybranych 80 kwalifikacji opisanych w projekcie wymagać
będzie:
— zapewnienia miejsca procesu walidacji efektów uczenia się opisanych dla kwalifikacji,
— zapewnienia materiałów i sprzętu – spełniających wymagania dotyczące walidacji i podmiotów
przeprowadzających walidację wskazane w opisie kwalifikacji,
— zrekrutowania min. 10 uczestników walidacji chcących wziąć udział w pilotażu narzędzi walidacji,
— zapewnienia min. 3 asesorów walidacyjnych/egzaminatorów (lub więcej – w zależności od specyfiki
kwalifikacji oraz treści wymagań dot. walidacji w opisie kwalifikacji) dla każdego z pilotażowych procesów
weryfikacji, asesorzy muszą spełniać wszystkie kryteria zawarte w opisie kwalifikacji,
— przeprowadzenia pełnego procesu walidacji dla każdego z 10 uczestników,
— opisania procesu pilotażu w raporcie wraz z załącznikami zawierającymi dokumentację przebiegu procesu
walidacji dla każdego z uczestników (minimum 10).
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.02.13.00-00-001/17-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Pełna nazwa części.
24) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społ. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

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:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie przez wykonawcę lub przynajmniej jednego z Wykonawców
– w przypadku konsorcjum - wymagań zapisanych w art. 22 ust. 2 ustawy pzp.
Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie oświadczeń zawartych w JEDZ (załącznik 1 do
SIWZ), oraz oświadczenia wg. załącznika nr 3 do SIWZ.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
6. 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. 4.1) i 4.2), Wykonawca ma
obowiązek złożyć wraz z ofertą:
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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.
7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 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.
8. 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;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 14 i 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - (w odniesieniu do os. fiz.,
a w przypadku firm – w odniesieniu do firmy (podmiotu zbiorowego) oraz członka jej organu zarządzającego
lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta);
5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie
ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich.;
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6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy
wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich.;
7) świadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716)
Ze względu na ograniczenia miejsca na wpis - pozostałe wymogi zawarte są w SIWZ opublikowanym na stronie
intranetowej poświęconej przedmiotowemu postępowaniu.
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 odniesieniu do każdej z części odrębnie - w wysokości 5
000,00 PLN przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ.
2. Tryb płatności - zaliczka i płatność w dwóch transzach. Możliwa płatność częściowa po realizacji wszystkich
zadań w odniesieniu do danej kwalifikacji.
3. Odrębna jednorazowa płatność za zrealizowanie pilotażu.
4. Zamawiający może wypłacić Wykonawcy zaliczkę w wysokości odpowiadającej 30 % wartości umowy.
Zaliczka wypłacana jest po uzgodnieniu wszystkich harmonogramów działań w ramach danej części, w terminie
do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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

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: 02/07/2018
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
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Data: 02/07/2018
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.
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:
10. Zaleca się sporządzenie oferty na Formularzu Ofertowym (wraz z załącznikami), którego wzór stanowi
Załącznik nr 4 do SIWZ. W ofercie poza ceną ogólną oraz cenami jednostkowymi, wykonawca zobowiązany jest
podać w odniesieniu do każdej kwalifikacji (w załączniku do formularza ofertowego):
a. nazwę i abstrakt,
b. termin przekazania pierwszej wersji opisu kwalifikacji,
c. przykładową umiejętność wraz z dwoma kryteriami jej weryfikacji,
d. oświadczenie potencjalnej instytucji certyfikującej o gotowości do certyfikowania,
e. informacje na temat zapotrzebowanie na kwalifikacje składające się z trzech elementów
f. wskazanie ekspertów
11. Wymogi dotyczące wyboru kwalifikacji, sposobu ich opisu oraz zakaz oferowania tych samych lub bardzo
zbliżonych kwalifikacji w ofercie lub ofertach wykonawcy zostały szczegółowo opisane w części III pkt. 10 –
Ograniczenia w wyborze kwalifikacji Opisu Przedmiotu Zamówienia. Skutkiem naruszenia zapisów OPZ w tym
względzie jest uznanie oferty za sprzeczną z treścią SIWZ i jej odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2
ustawy pzp.

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:
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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 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
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Warszawa
Polska
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/05/2018
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