LANGUAGE:
CATEGORY:
FORM:
VERSION:
SENDER:

PL
ORIG
F14
R2.0.9.S02
ENOTICES

CUSTOMER:
NO_DOC_EXT:
SOFTWARE VERSION:
ORGANISATION:
COUNTRY:
PHONE:
E-mail:
NOTIFICATION TECHNICAL:
NOTIFICATION PUBLICATION:

InsBadEdu
2018-084612
9.6.5
ENOTICES
EU
/
zamowienia@ibe.edu.pl
YES
YES

1/3

Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
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
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

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.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/06/2018

VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: InsBadEdu
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-078089
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 101-231004
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 25/05/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.6
Część nr: części od 1 do 18
Zamiast:
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 290 302.50 PLN
Powinno być:
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 297 469.17 PLN
Numer sekcji: II.2.6
Część nr: części od 19 do 24
Zamiast:
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 236 500.00 PLN
Powinno być:
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 286 666.67 PLN

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Ochrona Danych Osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujmy, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający określony w sekcji I.I.1).
Z inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego można skontaktować się za pomocą poczty
elektronicznej iod@ibe.edu.pl ;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wskazanego na stronie tytułowej, prowadzonym w trybie
określonym w §2;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy pzp;
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Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

