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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:90567-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
2019/S 040-090567

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
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: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ibe.edu.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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 drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
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:
Opracowywanie 20 opisów innowacyjnych kwalifikacji rynkowych wraz z narzędziami walidacji oraz
rozwiązaniami w obszarze wewnętrznego systemu zapewniania jakości nadawania kwalifikacji - 2 części.
Numer referencyjny: IBE/5/2019

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:zamowienia@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl
http://bip.ibe.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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79414000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Pełna nazwa zamówienia: Opracowywanie 20 opisów innowacyjnych kwalifikacji rynkowych wraz z narzędziami
walidacji oraz rozwiązaniami w obszarze wewnętrznego systemu zapewniania jakości nadawania kwalifikacji, w
podziale na dwie części (cz. 1- motoryzacja, cz. 2 przemysł chemiczny).
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie łącznie przez Wykonawców (w 2 częściach) 20 opisów
innowacyjnych kwalifikacji rynkowych nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego wraz z
narzędziami walidacji oraz rozwiązaniami w obszarze wewnętrznego systemu zapewniania jakości nadawania
kwalifikacji oraz zgłoszenie opracowanych wniosków do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK).
Kwalifikacje mogą być zgłaszane w następujących kategoriach: 1. Motoryzacja (10 kwalifikacji), 2. Przemysł
chemiczny (10 kwalifikacji). Kategorie stanowią jednocześnie odrębne części zamówienia (numeracja kategorii
jest jednocześnie określeniem nr części)
Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 898 252.02 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 1

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Motoryzacja (10 kwalifikacji).
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem tej części zamówienia jest opracowanie przez Wykonawcę 10 opisów innowacyjnych kwalifikacji
rynkowych nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego wraz
Z narzędziami walidacji oraz rozwiązaniami w obszarze wewnętrznego systemu zapewniania jakości nadawania
kwalifikacji oraz zgłoszenie opracowanych wniosków do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK).
Kwalifikacje mogą być zgłaszane w kategorii: 1. Motoryzacja (10 kwalifikacji). Odrębnymi, niepowtarzalnymi
produktami zamówienia dla każdej z opisywanych kwalifikacji są:
A. Wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK, potwierdzenie złożenia wniosku do ZRK (generowany
automatycznie przez ZRK dokument pdf potwierdzający przekazanie wniosku do ministra właściwego, wraz z
załącznikami),
B. Wniosek o nadanie uprawnień IC, potwierdzenie złożenia wniosku do ZRK,
C. Opis walidacji (w formie schematu),
D. Przykładowe narzędzia walidacji,
E. Opracowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości zgodnego z wymaganiami ZSK.
Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przykładowa umiejętność dla każdej kwalifikacji z oferty wraz z dwoma wybranymi
kryteriami weryfikacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Potencjalna instytucja certyfikująca wskazana w ofercie / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Zapotrzebowanie na kwalifikację: a) Opis grupy docelowej (10 pkt), b) Opis
zapotrzebowania na kwalifikację - wskazanie prognoz i dostępnych źródeł (10 pkt), c) Wyniki konsultacji
środowiskowych (10pkt) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Uzasadnienie innowacyjności kwalifikacji (10x1 pkt). / Waga: 10
Cena - Waga: 30

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 449 126.01 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 7
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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.02.13.00-00-0001/17

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przemysł chemiczny (10 kwalifikacji).
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem tej części zamówienia jest opracowanie przez Wykonawcę 10 opisów innowacyjnych kwalifikacji
rynkowych nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego wraz
Z narzędziami walidacji oraz rozwiązaniami w obszarze wewnętrznego systemu zapewniania jakości
nadawania kwalifikacji oraz zgłoszenie opracowanych wniosków do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji
(ZRK). Kwalifikacje mogą być zgłaszane w kategorii: 2. Przemysł chemiczny (10 kwalifikacji). Odrębnymi,
niepowtarzalnymi produktami zamówienia dla każdej z opisywanych kwalifikacji są:
A. Wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK, potwierdzenie złożenia wniosku do ZRK (generowany
automatycznie przez ZRK dokument pdf potwierdzający przekazanie wniosku do ministra właściwego, wraz z
załącznikami),
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B. Wniosek o nadanie uprawnień IC, potwierdzenie złożenia wniosku do ZRK,
C. Opis walidacji (w formie schematu),
D. Przykładowe narzędzia walidacji,
E. Opracowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości zgodnego z wymaganiami ZSK.
Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przykładowa umiejętność dla każdej kwalifikacji z oferty wraz z dwoma wybranymi
kryteriami weryfikacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Potencjalna instytucja certyfikująca wskazana w ofercie / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Zapotrzebowanie na kwalifikację: a) Opis grupy docelowej (10 pkt), b) Opis
zapotrzebowania na kwalifikację - wskazanie prognoz i dostępnych źródeł (10 pkt), c) Wyniki konsultacji
środowiskowych (10pkt) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Uzasadnienie innowacyjności kwalifikacji (10x1 pkt). / Waga: 10
Cena - Waga: 30

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 449 126.01 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 7
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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.02.13.00-00-0001/17

II.2.14) Informacje dodatkowe

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
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na
podstawie oświadczeń zawartych w JEDZ (załącznik 1 do SIWZ).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na
podstawie oświadczeń zawartych w JEDZ (załącznik 1 do SIWZ).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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W zakresie kwalifikacji personelu Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że
dysponuje lub będzie dysponował osobami które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, spełniającymi
poniższe wymagania:
Wykonawca przedstawi głównego eksperta merytorycznego posiadającego co najmniej 5-letnie doświadczenie
na stanowisku pracy, dla którego każda opisywana kwalifikacja jest kluczowa lub w obszarze zbliżonym.
Jeśli opisywana kwalifikacja nie jest kwalifikacją realizowaną w pracy samodzielnej, wymagane będzie co
najmniej 3-letnie doświadczenie eksperta nadzorującego pracę osób posiadających tę kwalifikację (w przypadku
kwalifikacji na poziomach 1 lub 2 Polskiej Ramy Kwalifikacji). Dopuszcza się, aby jeden ekspert główny pełnił tę
funkcję dla więcej niż jednej kwalifikacji ale nie więcej niż dla 5 kwalifikacji. Wykonawca musi zatem przedstawić
co najmniej 2 ekspertów głównych.
Wykonawca przedstawi osobę będącą ekspertem metodycznym. Osoba taka musi posiadać doświadczenie w
opisywaniu kwalifikacji językiem efektów uczenia się w ramach wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
lub analogicznego zagranicznego systemu lub doświadczenie w tworzeniu tekstów z wykorzystaniem języka
efektów uczenia się lub efektów kształcenia (w Polsce po 2012 r.), w tym w pracy jako autor lub współautor
podstaw programowych lub standardów kompetencji zawodowych lub sylabusów na uczelniach wyższych
lub tworzeniu modeli kompetencyjnych. Oczekiwany przez zamawiającego opis powinien zawierać nazwy
kwalifikacji opisywanych przez eksperta lub nazwy innych wyżej wymienionych dokumentów (wraz z datą ich
powstania), z odesłaniem do ich treści jeśli zostały upublicznione, a także informacje na temat roli eksperta w
tych działaniach i konkretnych zadań, które wykonywał w odniesieniu do tych prac.

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:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium - odrębnie dla każdej z części - w wysokości 10 000 PLN przed
upływem terminu składania ofert zgodnie z § 8 SIWZ.
Płatność należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi jako zaliczka oraz wypłata pozostałego wynagrodzenia
w transzach z dołu, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie do 21 dni od dnia jej
otrzymania przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy w niej wskazany, wedle poniższych zasad:
a) 20 % kwoty sumy kwot wskazanych w §3 ust. 1 jako zaliczki po przekazaniu przez Wykonawcę w formie
pisemnej uzgodnionych z Zamawiającym harmonogramów spełniających wymogi opisane w pkt. V OPZ w
odniesieniu do wszystkich zamówionych kwalifikacji w danej części.
b) 30 % kwoty wskazanej w §3 ust. 1 po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 5 opisów kwalifikacji
c) Pozostała część kwoty wskazanej w §3 ust. 1 po przedstawieniu sprawozdania z przebiegu realizacji
zamówienia, oraz po odbiorze pozostałych produktów opisanych w OPZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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
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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: 03/04/2019
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: 03/04/2019
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, POLSKA.
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 w ust. 4.
Informacja z sesji otwarcia zostanie opublikowana na stronie internetowej postępowania.

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
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zaleca się sporządzenie oferty na Formularzu Ofertowym (wraz z załącznikami), którego wzór stanowi
Załącznik nr 5 do SIWZ. W ofercie poza ceną ogólną oraz cenami jednostkowymi, wykonawca zobowiązany jest
podać w odniesieniu do każdej kwalifikacji (w załączniku do formularza ofertowego) na użytek oceny oferty wg.
kryteriów opisanych w §14 poniżej:
a) nazwę i abstrakt,
b) przykładową umiejętność wraz z dwoma kryteriami jej weryfikacji,
c) oświadczenie potencjalnej instytucji certyfikującej o gotowości do certyfikowania,
d) informacje na temat zapotrzebowania na kwalifikacje składające się z trzech elementów
e) uzasadnienie innowacyjności kwalifikacji
Przedmiotowe opracowania są niezbędne do merytorycznej oceny oferty zgodnie z kryteriami wskazanymi w §
14. Brak jakiegokolwiek elementu opisanego w tym punkcie skutkuje niezgodnością treści oferty z treścią SIWZ
i spowoduje, z uwzględnieniem możliwości zawartych w art. 87 ustawy, odrzucenie oferty na podstawie art. 89
ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. 1. 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
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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.
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 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. 6c

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

mailto:iod@ibe.edu.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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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:
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 w
terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) 5 dni od dnia 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 opublikował ogłoszenia 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;
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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
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:
21/02/2019


