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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Instytut Badań Edukacyjnych Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Górczewska 8

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  01-180 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  j.w. Tel.: +48 222417173

Osoba do kontaktów:  Zbigniew Obłoza

E-mail:  zamowienia@ibe.edu.pl Faks:  +48 222417111

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://bip.ibe.edu.pl/index.php/
zamowienia-publiczne

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Realizacja dwóch rund zintegrowanych badań panelowych gospodarstw domowych w latach 2012 i 2014, pn.
Uwarunkowania decyzji edukacyjnych oraz upowszechnienie wyników.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:(podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Badanie jest realizowane w ramach projektu systemowego pn. „Badanie jakości i efektywności edukacji
oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty,
Podziałanie 3.1.1 Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty.
Główne zamierzenia badawcze badania Uwarunkowania decyzji edukacyjnych obejmują:
- śledzenie losów edukacyjnych i zawodowych członków gospodarstw domowych w czasie, a w efekcie
opracowanie typologii ścieżek edukacyjnych i zawodowych Polaków,
- śledzenie wyborów edukacyjnych i zawodowych w czasie z uwzględnieniem zmieniających się uwarunkowań:
sytuacji gospodarczej, polityki edukacyjnej, polityki rynku pracy i innych,
- śledzenie planów edukacyjnych oraz ich realizacji i modyfikacji w kolejnych okresach
Zrealizowanie powyższych zamierzeń badawczych wymaga zastosowania takiej metodyki badawczej, która
umożliwia zbieranie informacji niezbędnych do prowadzenia zarówno analiz przekrojowych jak i analiz zmian w
czasie na poziomie ogólnokrajowym i regionalnym oraz na poziomie lokalnym. W ramach zamawianej usługi,
w latach 2012-2015 zostaną zrealizowane dwie rundy badania na poziomie ogólnokrajowym i na poziomie
lokalnym, według dostarczonej przez Zamawiającego metodologii.
Badanie na poziomie krajowym będzie miało charakter ogólnopolski, a liczebność i sposób konstrukcji
próby oraz zastosowany system wag będą gwarantowały możliwość szacowania wartości wiodących cech z
dostateczną precyzją, na poziomie ogólnokrajowym (NUTS1) oraz województw (NUTS2). Natomiast badanie
na poziomie lokalnym umożliwi oszacowanie wartości cech wiodących z dostateczną precyzją na poziomie
powiatów (NUTS4). Wyniki pomiaru umożliwią ponadto analizę danych zarówno w podejściu przekrojowym, jak i
w podejściu longitudionalnym po drugiej rundzie.
Badanie, zarówno na szczeblu krajowym jak i szczeblu lokalnym przeprowadzone będzie metodą klasycznego
panelu z dolosowywaniem podpróbki w kolejnych rundach, o skali zależnej od zakresu erozji panelu w
kolejnych rundach. W momencie rozpoczęcia badania losowana jest próba, która jest reprezentatywna i
posiada identyczną strukturę jak cała populacja. W każdej kolejnej rundzie poddawane są badaniu wszystkie
gospodarstwa domowe i ich członkowie zamieszkujący w wylosowanych do próby mieszkaniach.
Rozmiar podstawowy próby panelowej: 24 000 gospodarstw domowych na poziomie ogólnokrajowym oraz
dodatkowo 8 900 gospodarstw domowych na poziomie lokalnym.
W badaniu zastosowane będą dwa kwestionariusze. Pierwszym z nich to kwestionariusz dla gospodarstwa
domowego planowane jest wypełnianie kwestionariusza w formie wywiadu bezpośredniego typu face-to-
face (CAPI) z głową gospodarstwa domowego lub przedstawicielem gospodarstwa domowego najlepiej
zorientowanego w sytuacji gospodarstwa domowego i jego członków. Drugi z kwestionariuszy jest skierowany
do wszystkich członków gospodarstwa domowego w wieku 15-65 lat, składający się z części stałej oraz części
modułowej stosowanych rotacyjnie w kolejnych rundach . W związku z tym, że nie jest praktycznie możliwe
przeprowadzenie wywiadu indywidualnego z każdym członkiem gospodarstwa domowego w czasie jednej
wizyty dopuszczalne będzie samowypełnianie kwestionariusza (PAPI).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 7 do SIWZ.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 79300000  
Dodatkowe przedmioty 79315000  
 79311200  
 72310000  
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 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
 79342200  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury(podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Znak sprawy: IBE/32/D/2012

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_InsBadEdu
Dane referencyjne ogłoszenia:   2012-095726   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2012/S 134-223386  z dnia:  14/07/2012  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
10/07/2012  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.2.1)

Zamiast:

Zgodnie z opisem w załączniku nr 7.
Szacunkowa wartość bez VAT: 15
222 500,00 PLN

Powinno być:

Zgodnie z opisem w załączniku nr 7.
Szacunkowa wartość bez VAT: 17
702 500,00 PLN

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.2.2)

Zamiast:
Nie

Powinno być:
Zamawiający przewiduje, zgodnie
z zapisami załącznika nr 3 do
umowy, w przypadku przekroczenia
określonego w Opisie Przedmiotu
Zamówienia stopy utrzymania panelu
(retention rate) w trakcie II rundy
badania dodatkowe wynagrodzenia
w maksymalnej wysokości 42%
wartości drugiej rundy.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/07/2012  (dd/mm/rrrr) - ID:2012-104386
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