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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:238057-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
2019/S 098-238057

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 079-190204)

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
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:
Wykonanie projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora (SRKG) górnictwa
Numer referencyjny: IBE/16/2019

II.1.2) Główny kod CPV
79414000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Celem niniejszego zamówienia jest opracowanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora górnictwa w
Polsce.
SRK dla Górnictwa ma być narzędziem służącym porównywaniu kwalifikacji sektorowych, jak również ma
stanowić rozwinięcie charakterystyk poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) (patrz: 1.1). Opracowanie
projektów sektorowych ram kwalifikacji dla wybranych sektorów wpisuje się w prace nad różnymi aspektami
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wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), które realizowane są przez Instytut Badań
Edukacyjnych (IBE) w ramach projektu pozakonkursowego Wspieranie realizacji II etapu wdrażania
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje
i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji. Finalnym produktem zamówienia jest wskazany wyżej projekt
SRK dla Górnictwa. Jego opracowanie nie jest równoznaczne z włączeniem tej ramy do Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji (ZSK), ...

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

21/05/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 079-190204

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Termin wykonania zamówienia do 30.11.2019, z tym że wstępny projekt SRK Górnictwo winien być opracowany
do 30.8.2019.
Powinno być:
Termin wykonania zamówienia do 31.12.2019, z tym że wstępny projekt SRK Górnictwo winien być opracowany
do 30.9.2019.
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Koniec: 30/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Powinno być:
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 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 § 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;

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:190204-2019:TEXT:PL:HTML
mailto:iod@ibe.edu.pl


Dz.U./S S98
22/05/2019
238057-2019-PL

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 3 / 5

22/05/2019 S98
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 5

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;
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.
Zgodnie z zapisami SIWZ w ofercie, poza ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje i
załączy:
15. W ofercie, poza ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje i załączy:
1) Szczegółową koncepcję tworzenia SRK Górnictwa w Polsce, w tym:
a) założenia, na podstawie których zdefiniowany zostanie sektor górnictwa, jego wewnętrzna struktura oraz
otoczenie (prawne, ekonomiczne i społeczne);
b) koncepcję analizy kompetencji w sektorze górnictwa, w tym założenia na podstawie których dokonana
zostanie analiza kompetencji w sektorze górnictwa z uwzględnieniem kompetencji kluczowych, które zostaną
uwzględnione w analizach;
c) w jaki sposób wyodrębni wyznaczniki sektorowe w sektorze górnictwa;
d) założenia dotyczące tworzenia charakterystyk poziomów SRK Górnictwa;
e) szczegółowe założenia merytoryczne dotyczące przeprowadzenia procesu konsultacji wstępnego projektu
SRK Górnictwa;
f) w jaki sposób wyodrębni z SRK Górnictwa kompetencje, które powinny być ujęte w kwalifikacjach typowych
dla sektora;
g) koncepcję wykorzystania innych materiałów/opracowań, pomocnych w tworzeniu charakterystyk poziomów
SRK Górnictwo (np. sektorowych ram kwalifikacji w innych krajach, klasyfikacji celów nauczania, itp.).
Pozostałe informacje - z racji ograniczeń formularza ogłoszenia - dotyczące wymaganych dokumentów poza
ofertą zawarto w SIWZ.
Powinno być:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016
r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
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przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujmy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający określony w § 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;
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.
Zgodnie z zapisami SIWZ w ofercie, poza ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje i
załączy:
15. W ofercie, poza ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje i załączy:
1) Szczegółową koncepcję tworzenia SRK Górnictwa w Polsce, w tym:
a) założenia, na podstawie których zdefiniowany zostanie sektor górnictwa, jego wewnętrzna struktura oraz
otoczenie (prawne, ekonomiczne i społeczne);
b) (wykreślono)
c) w jaki sposób wyodrębni wyznaczniki sektorowe w sektorze górnictwa;
d) założenia dotyczące tworzenia charakterystyk poziomów SRK Górnictwa;
e) szczegółowe założenia merytoryczne dotyczące przeprowadzenia procesu konsultacji wstępnego projektu
SRK Górnictwa;
f) w jaki sposób wyodrębni z SRK Górnictwa kompetencje, które powinny być ujęte w kwalifikacjach typowych
dla sektora;
g) koncepcję wykorzystania innych materiałów/opracowań, pomocnych w tworzeniu charakterystyk poziomów
SRK Górnictwo (np. sektorowych ram kwalifikacji w innych krajach, klasyfikacji celów nauczania, itp.).
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Pozostałe informacje - z racji ograniczeń formularza ogłoszenia - dotyczące wymaganych dokumentów poza
ofertą zawarto w SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 24/05/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 10/06/2019
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 24/05/2019
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 10/06/2019
Czas lokalny: 12:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


