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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:328540-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
2016/S 183-328540

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 173-310910)

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: PL127
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 usług szkoleniowych w Polsce.
Numer referencyjny: Znak sprawy: IBE/5/2016

II.1.2) Główny kod CPV
79414000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie sektorowej ramy kwalifikacji dla branży usług
szkoleniowych (SRKUS) w Polsce.
Wymaga się aby SRKUS został opracowany przez zespół ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę
na temat branży usług szkoleniowych (przedsiębiorstw w niej funkcjonujących, kompetencji wymaganych
wobec pracowników, najważniejszych nadawanych kwalifikacji), a także wiedzę z zakresu tworzenia kwalifikacji,
programów kształcenia i szkolenia na potrzeby branży usług szkoleniowych w kraju i za granicą oraz
podstawową wiedzę na temat PRK i założeń integracji krajowego systemu kwalifikacji w Polsce.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

20/09/2016

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 173-310910

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.6
Zamiast:
Szacunkowa wartość. Wartość bez VAT: 355 333.00 PL.
Powinno być:
Szacunkowa wartość. Wartość bez VAT: 336 500.00 PL.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Pkt. 2
Zamiast:
2. W ofercie, poza ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje i załączy:
1) Szczegółową koncepcję tworzenia SRKUS w Polsce, w tym:
a) informację w jaki sposób określi dziedziny działalności (obszary) w sektorze budowlanym, których dotyczyć
będą charakterystyki poziomów SRKUS, wraz z uzasadnieniem,
b) informację w jaki sposób wyodrębni zestawy kluczowych kompetencji dla najważniejszych obszarów w
sektorze budowlanym (wyznaczniki sektorowe),
Powinno być:
2. W ofercie, poza ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje i załączy:
1) Szczegółową koncepcję tworzenia SRKUS w Polsce, w tym:
a) informację w jaki sposób określi dziedziny działalności (obszary) w sektorze usług szkoleniowych, których
dotyczyć będą charakterystyki poziomów SRKUS, wraz z uzasadnieniem,
b) informację w jaki sposób wyodrębni zestawy kluczowych kompetencji dla najważniejszych obszarów w
sektorze usług szkoleniowych (wyznaczniki sektorowe),

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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