
LANGUAGE: PL
CATEGORY: ORIG
FORM: F14
VERSION: R2.0.9.S02
SENDER: ENOTICES
CUSTOMER: InsBadEdu
NO_DOC_EXT: 2018-090142
SOFTWARE VERSION: 9.6.5
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E-mail: zamowienia@ibe.edu.pl
NOTIFICATION TECHNICAL: YES
NOTIFICATION PUBLICATION: YES



1 / 4

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

mailto:zamowienia@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/06/2018

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.2.11
Zamiast:
IV. Prawo opcji – pilotaż narzędzi walidacji
Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, polegającej na zamówienia pilotażu narzędzi walidacji dla
wybranych80 kwalifikacji (spośród opisywanych 120) w oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w
ofercie. Planowanejest zamówienie pilotaży w proporcji około ⅔ kwalifikacji realizowanych przez każdego z
Wykonawców.Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania, które opisy kwalifikacji w ramach danej
kategorii każdego zWykonawców zostaną objęte prawem opcji, w tym również do rezygnacji z pilotażu w
ramach danej części.
Przeprowadzenie pilotaży narzędzi walidacji dla wybranych 80 kwalifikacji opisanych w projekcie
wymagaćbędzie:
— zapewnienia miejsca procesu walidacji efektów uczenia się opisanych dla kwalifikacji,
— zapewnienia materiałów i sprzętu – spełniających wymagania dotyczące walidacji i
podmiotówprzeprowadzających walidację wskazane w opisie kwalifikacji,
— zrekrutowania min. 10 uczestników walidacji chcących wziąć udział w pilotażu narzędzi walidacji,
— zapewnienia min. 3 asesorów walidacyjnych/egzaminatorów (lub więcej – w zależności od
specyfikikwalifikacji oraz treści wymagań dot. walidacji w opisie kwalifikacji) dla każdego z pilotażowych
procesówweryfikacji, asesorzy muszą spełniać wszystkie kryteria zawarte w opisie kwalifikacji,
— przeprowadzenia pełnego procesu walidacji dla każdego z 10 uczestników,
— opisania procesu pilotażu w raporcie wraz z załącznikami zawierającymi dokumentację przebiegu procesu
walidacji dla każdego z uczestników (minimum 10).
Powinno być:
IV. Prawo opcji – pilotaż narzędzi walidacji
Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, polegającej na zamówienia pilotażu 2 narzędzi walidacji dla
wybranych 80 kwalifikacji (spośród opisywanych 120) w oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w
ofercie. Planowane jest zamówienie pilotaży w proporcji około ⅔ kwalifikacji realizowanych przez każdego
z Wykonawców.Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania, które opisy kwalifikacji w ramach danej
kategorii każdego z Wykonawców zostaną objęte prawem opcji, w tym również do rezygnacji z pilotażu w
ramach danej części.
Przeprowadzenie pilotaży narzędzi walidacji dla wybranych 80 kwalifikacji opisanych w projekcie
wymagaćbędzie:

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:231004-2018:TEXT:PL:HTML
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— zapewnienia miejsca procesu walidacji efektów uczenia się opisanych dla kwalifikacji,
— zapewnienia materiałów i sprzętu – spełniających wymagania dotyczące walidacji i
podmiotówprzeprowadzających walidację wskazane w opisie kwalifikacji,
— zrekrutowania min. 10 uczestników walidacji chcących wziąć udział w pilotażu narzędzi walidacji,
— zapewnienia min. 3 asesorów walidacyjnych/egzaminatorów (lub więcej – w zależności od specyfiki
kwalifikacji oraz treści wymagań dot. walidacji w opisie kwalifikacji) dla każdego z pilotażowych procesów
weryfikacji, asesorzy muszą spełniać wszystkie kryteria zawarte w opisie kwalifikacji,
— przeprowadzenia procesu walidacji w oparciu o 2 narzędzia dla każdego z 10 uczestników,
— opisania procesu pilotażu w raporcie wraz z załącznikami zawierającymi dokumentację przebiegu procesu
walidacji dla każdego z uczestników (minimum 10).
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
10. Zaleca się sporządzenie oferty na Formularzu Ofertowym (wraz z załącznikami), którego wzór
stanowiZałącznik nr 4 do SIWZ. W ofercie poza ceną ogólną oraz cenami jednostkowymi, wykonawca
zobowiązany jestpodać w odniesieniu do każdej kwalifikacji (w załączniku do formularza ofertowego):
a. nazwę i abstrakt,
b. termin przekazania pierwszej wersji opisu kwalifikacji,
c. przykładową umiejętność wraz z dwoma kryteriami jej weryfikacji,
d. oświadczenie potencjalnej instytucji certyfikującej o gotowości do certyfikowania,
e. informacje na temat zapotrzebowanie na kwalifikacje składające się z trzech elementów
f. wskazanie ekspertów
11. Wymogi dotyczące wyboru kwalifikacji, sposobu ich opisu oraz zakaz oferowania tych samych lub bardzo
zbliżonych kwalifikacji w ofercie lub ofertach wykonawcy zostały szczegółowo opisane w części III pkt. 10 –
Ograniczenia w wyborze kwalifikacji Opisu Przedmiotu Zamówienia. Skutkiem naruszenia zapisów OPZ w tym
względzie jest uznanie oferty za sprzeczną z treścią SIWZ i jej odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2
ustawy pzp.
Powinno być:
10. Zaleca się sporządzenie oferty na Formularzu Ofertowym (wraz z załącznikami), którego wzór stanowi
Załącznik nr 4 do SIWZ. W ofercie poza ceną ogólną oraz cenami jednostkowymi oraz ich odrębnymi sumami
dla opisów i pilotażu, wykonawca zobowiązany jest podać w odniesieniu do każdej kwalifikacji (w załączniku do
formularza ofertowego):
a. nazwę i abstrakt,
b. termin przekazania opisu kwalifikacji,
c. przykładową umiejętność wraz z dwoma kryteriami jej weryfikacji,
d. oświadczenie potencjalnej instytucji certyfikującej o gotowości do certyfikowania,
e. informacje na temat zapotrzebowanie na kwalifikacje składające się z trzech elementów
f. wskazanie ekspertów
11. Wymogi dotyczące wyboru kwalifikacji, sposobu ich opisu oraz zakaz oferowania tych samych lub bardzo
zbliżonych kwalifikacji w ofercie lub ofertach wykonawcy zostały szczegółowo opisane w części III pkt. 10 –
Ograniczenia w wyborze kwalifikacji Opisu Przedmiotu Zamówienia. Skutkiem naruszenia zapisów OPZ w tym
względzie jest uznanie oferty za sprzeczną z treścią SIWZ i jej odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2
ustawy pzp.
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: wszystkie
Zamiast:
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Data: 02/07/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 09/07/2018
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 02/07/2018
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 09/07/2018
Czas lokalny: 12:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


