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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156547-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi badań społecznych
2017/S 081-156547

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: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ibe.edu.pl

I.2) Wspólne zamówienie

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:
Badanie uwarunkowań funkcjonowania kompetencji i kwalifikacji w wybranych branżach – badania jakościowe i
ilościowe.
Numer referencyjny: Znak sprawy: IBE/5/2017

II.1.2) Główny kod CPV
79315000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

mailto:zamowienia@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl
http://bip.ibe.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na realizacji badań jakościowych i ilościowych w związku z
realizacją badania uwarunkowań funkcjonowania kompetencji i kwalifikacji w wybranych branżach.
Zamówienie dotyczy realizacji pilotażu narzędzi badawczych oraz przeprowadzenia badania właściwego w
postaci:
-> badania jakościowego zrealizowanego techniką indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI –(60) ) oraz
fokusowych wywiadów grupowych (FGI – (4)),
-> badania ilościowego zrealizowanego techniką komputerowo wspomaganych wywiadów osobistych (CAPI –
N=10875),
ze wskazanymi grupami respondentów, w trzech wybranych branżach (turystyka, budownictwo, informatyka) w
dużych, średnich i małych przedsiębiorstwach oraz instytucjach szkoleniowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 221 116.60 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na realizacji badań jakościowych i ilościowych w związku z
realizacją badania uwarunkowań funkcjonowania kompetencji i kwalifikacji w wybranych branżach.
Badanie to prowadzone jest przez Instytut Badań Edukacyjnych, który realizuje projekt systemowy „Wspieranie
realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemy Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz
instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój,
Priorytet II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.13 Przejrzysty i
spójny Krajowy System Kwalifikacji.
Zamówienie dotyczy realizacji pilotażu narzędzi badawczych oraz przeprowadzenia badania właściwego w
postaci:
-> badania jakościowego zrealizowanego techniką indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI –(60) ) oraz
fokusowych wywiadów grupowych (FGI – (4)),
-> badania ilościowego zrealizowanego techniką komputerowo wspomaganych wywiadów osobistych (CAPI –
N=10875),
ze wskazanymi grupami respondentów, w trzech wybranych branżach (turystyka, budownictwo, informatyka) w
dużych, średnich i małych przedsiębiorstwach oraz instytucjach szkoleniowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 221 116.60 EUR
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 155
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie dodatkowego odrębnego zamówienia – w trybie z wolnej ręki (art. 67 ust. 1
pkt. 6 ustawy Pzp) w zakresie czwartej branży.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje udzielenie dodatkowego odrębnego zamówienia – w trybie z wolnej ręki (art. 67 ust. 1
pkt. 6 ustawy Pzp) w zakresie czwartej branży.

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.02.13.00-00-001/16-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Okres realizacji umowy określony w pkt. II.2.7 dotyczy dni roboczych (tj. 155 dni roboczych).

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

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:
Wadium 30 000 PLN.
Harmonogram Płatności
Zaliczka I max. 10 % całości kwoty – po dostarczeniu harmonogramów realizacji badań i wyznaczeniu zespołu
do realizacji badania max. 5 dni roboczych od podpisania umowy.
I transza 10 % po oddaniu raportu metodologiczno-technicznego z badań jakościowych– 55 dni roboczych.
Zaliczka II max. 30 % po oddaniu raportu analitycznego z jakościowych – 80 dni roboczych.
II transza 20 % po oddaniu raportu analitycznego z jakościowych – 80 dni roboczych.
III transza 70 % – po zakończeniu całości – 155 dni roboczych.
Rozliczenie zaliczki I i II.
Faktura końcowa (za III transzę) fizycznie opiewać będzie na 30 % wartości zamówienia.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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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: 05/06/2017
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
Data: 05/06/2017
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 wyżej.

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:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
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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:
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 wterminie: 1) 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jestrówna lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2) 5 dni oddnia 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 opublikowało głoszenia
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

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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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
Warszawa
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/04/2017


