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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352492-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi badań społecznych
2019/S 143-352492

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:
Przeprowadzenie badań normalizacyjnych narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych w grupie
dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku od 3 do 25 lat
Numer referencyjny: IBE/32/2019

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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79315000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie badań normalizacyjnych narzędzi diagnostycznych
przeznaczonych dla poradni psychologiczno-pedagogicznych w grupie 4800 badanych, w podziale na 10 grup
dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), w tym niepełnosprawnościami. Zestaw
narzędzi obejmuje:
— test (robocza nazwa: Bateria Testów Poznawczych) w formie aplikacji komputerowej, składający się z zadań
mierzących funkcje wykonawcze, językowe i komunikacyjne,
— skale obserwacyjne dla rodziców,
— skale obserwacyjne dla nauczycieli.
Badanie będzie prowadzone w grupie dzieci i młodzieży w wieku od 3 lat do 25 lat.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 898 977.50 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: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie badań normalizacyjnych narzędzi diagnostycznych
przeznaczonych dla poradni psychologiczno-pedagogicznych w grupie 4800 badanych, w podziale na 10 grup
dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), w tym niepełnosprawnościami. Zestaw
narzędzi obejmuje:
— test (robocza nazwa: Bateria Testów Poznawczych) w formie aplikacji komputerowej, składający się z zadań
mierzących funkcje wykonawcze, językowe i komunikacyjne,
— skale obserwacyjne dla rodziców,
— skale obserwacyjne dla nauczycieli.
Badanie będzie prowadzone w grupie dzieci i młodzieży w wieku od 3 lat do 25 lat.
Badania obejmą:
— dzieci – badania indywidualne prowadzone przez psychologów-badaczy; zaplanowano łącznie 9 930 sesji
badawczych (Szczegółowe zestawienie tabela nr 2
I tabela nr 3),
— rodziców badanych dzieci – kwestionariusze papierowe/komputerowe wypełniane samodzielnie przez
rodziców,
— nauczycieli badanych dzieci – kwestionariusze papierowe/komputerowe, wypełniane samodzielnie przez
nauczycieli.
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W niektórych przypadkach badanie obejmuje tylko dzieci (badania indywidualne), w innych tylko rodziców i
nauczycieli dzieci, a w jeszcze innych zarówno dzieci, rodziców i nauczycieli.
Instytut Badań Edukacyjnych realizuje badanie w ramach projektu pt. „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi
diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży”. Projekt jest realizowany w partnerstwie
z SWPS Uniwersytetem Humanistyczno-Społecznym. Jest to projekt konkursowy realizowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój”, Priorytet II: Efektywne polityki
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.
Celem projektu jest opracowanie, wdrożenie i upowszechnienie 1 zestawu narzędzi diagnostycznych (testów)
dla obszaru poznawczego, przeznaczonych dla osób w wieku 3 m-cy - 25 lat, w tym uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi (SPE) i z niepełnosprawnościami. Narzędzia diagnostyczne będą wspierały
specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych w udzielaniu pomocy uczniom na każdym etapie
edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem ucznia młodszego oraz dzieci o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Opis procedury organizacji i zarządzania badaniem, w tym systemu komunikacji z
Zamawiającym / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Propozycja systemu motywacji uczestników badania / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika badania / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie koordynatorów terenowych / Waga: 10
Cena - Waga: 50

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 898 977.50 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2020
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające (podobne – w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Pzp), polegające na zapewnieniu dodatkowych usług, tj. między innymi badania dodatkowej grupy dzieci,
rozszerzenie zakresu zastosowanych w badaniu testów, zwiększenie liczby sesji wśród badanych dzieci, o
wartości maksymalnej 289 897,75 PLN netto.

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.02.10.00-00-9002/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia do 30 października 2020 r., z zastrzeżeniem,
że badania terenowe zostaną wykonane do 30.9.2020 r. Zamawiający przewidział ponadto odrębne terminy na
osiągnięcie poszczególnych progów zamówienia.

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 uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność
kredytową na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 PLN (a w przypadku, jeżeli wartość została wyrażona w
walucie obcej – równowartość 300 000,00 PLN wg średniego kursu NBP z dnia wystawienia informacji).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
A. w odniesieniu do posiadania wiedzy i doświadczenia tj.:
Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku Zamawiający żąda od Wykonawcy ubiegającego się o
udzielenie zamówienia wykazania się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywaniem z należytą starannością w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert – a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie usług, które obejmują lub obejmowały:
a) co najmniej 1 usługi, której przedmiotem była realizacja/organizacja badania ilościowo-jakościowego na
terenie całego kraju dla minimum 4 000 respondentów, a wartość brutto tej usługi wynosiła co najmniej 800
000,00 PLN brutto (a w przypadku, jeżeli wartość zamówienia została w umowie wyrażona w walucie obcej –
równowartość 800 000,00 PLN wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o wykonanie zamówienia),
czas realizacji badania nie może być krótszy niż 6 miesięcy;
b) co najmniej 1 usługi, której przedmiotem była realizacja badania ogólnokrajowego, którego respondentami
byli uczniowie lub rodzice,
A próba wynosiła minimum 2 400 osób, o wartości co najmniej 200 000,00 PLN brutto (a w przypadku, jeżeli
wartość zamówienia została w umowie wyrażona w walucie obcej – równowartość 200 000,00 PLN wg
średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o wykonanie zamówienia);
B. w odniesieniu do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował
zespołem wyznaczonym do realizacji zamówienia składającym się z:
a) co najmniej jedną osoby, będącej kierownikiem badania, która posiada doświadczenie w kierowaniu
co najmniej 5 badaniami ilościowymi, z czego co najmniej jedno badanie było realizowane w szkole i
respondentami byli uczniowie;
b) co najmniej 10 osób, będących koordynatorami terenowymi badania, z których każdy ma doświadczenie w
koordynowaniu badań przy minimum 3 projektach badawczych
c) co najmniej 50 osobami, będącymi psychologami – badaczami, którzy zadeklarowali udział w badaniu
(Wykonawca na etapie składania oferty jest zobowiązany do przedstawienia pisemnego wykazu psychologów
(patrz załącznik nr 5), przy czym każdy z psychologów musi spełniać następujące warunki:
i. posiadać tytuł co najmniej magistra psychologii
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ii. każdy z psychologów-badaczy musi posiadać co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi i/
lub młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (na przykład w szkole, przedszkolu lub poradni
psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej).
Wymogi określone w pkt i – ii będą weryfikowane przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy (patrz: pkt §
15 SIWZ).
6. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1, oraz w celu wstępnego
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych w ust. 3.2) i 3.3) SIWZ, Wykonawca ma
obowiązek złożyć wraz z ofertą:
1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) (wg wzoru w Załączniku nr 1 do SIWZ). Informacje
zawarte w ww. dokumencie będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym należy dołączyć do oferty zgodnie z wymogami zapisanymi w §7 SIWZ i §10 pkt 5
SIWZ.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, dokument o którym mowa w ust.
6.1) oraz dokumenty wskazane w ust. 7 oraz ust. 8.1) – 8.7) niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3) W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków
udziału w postępowaniu składa także dokument, o którym mowa w ust. 6.1 SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór informacji albo
listy podmiotów stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Podpisaną Listę podmiotów
należących do tej samej, co Wykonawca, grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy albo
podpisaną informację, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej Wykonawca przekazuje w oryginale
Zamawiającemu. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy
z nich.
8. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zgodnie z postanowieniami art. 24aa ust. 1 ustawy pzp –
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym czasie, nie krótszym niż 10 dni, przedstawiających stan aktualny na dzień złożenia,
następujących oświadczeń i dokumentów:
1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
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należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 14 i 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - (w odniesieniu do os. fiz.,
a w przypadku firm – w odniesieniu do firmy (podmiotu zbiorowego) oraz członka jej organu zarządzającego
lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta);
Z racji ograniczeń w ilości znaków, całość wymagań w zakresie dokumentów została zawarta w SIWZ.

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:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 PLN przed upływem terminu składania
ofert określonego w SIWZ.
2. Płatności będą realizowane w 4 ratach:
1) I rata w wysokości 195 000,00 PLN brutto płatna w grudniu 2019 r., pod warunkiem zrekrutowania do
badania co najmniej 20 % dzieci oraz przedstawienia stosownej faktury wraz z dokumentami towarzyszącymi w
terminie do 20.12.2019;
2) II rata w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia całkowitego określonego w §3 ust.1, płatna w styczniu
2020, po zakończeniu szkoleń z psychologami oraz po zaakceptowaniu przez Zamawiającego listy
psychologów;
3) III rata w wysokości 50 % wartości wynagrodzenia całkowitego, określonego w §3 ust.1, płatna w czerwcu
2020 r. pod warunkiem, że Wykonawca osiągnie minimum 90 % badań wśród dzieci oraz przedstawi stosowną
fakturę wraz z dokumentami towarzyszącymi w terminie do 20.6.2020;
4) IV rata, płatna po całkowitym rozliczeniu zgodnie z umową.

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

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: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
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IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/08/2019
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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/08/2019
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 otwarcia ofert. 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

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zaleca się sporządzenie oferty na Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ lub
zawrzeć wszystkie informacje i oświadczenia określone we wzorze Formularza Ofertowego. W ofercie poza
ceną ogólną, wykonawca zobowiązany jest podać:
a) opis procedury organizacji i zarządzania badaniem, w tym systemu komunikacji z Zamawiającym
b) opis systemu motywacji uczestników badania, w tym propozycję materiałów, stosowanych w celu utrzymania
motywacji dzieci biorących udział w badaniu
c) doświadczenie kierownika badania
d) doświadczenie koordynatorów terenowych
RODO
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.U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujmy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący
funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą w
Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa, POLSKA.
Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej:
kancelaria@miir.gov.pl  lub pisemnie, przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez
adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl  lub pisemnie, przekazując korespondencję na adres siedziby
Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

mailto:kancelaria@miir.gov.pl
mailto:iod@miir.gov.pl
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Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, na podstawie zawartej umowy o
dofinansowanie projektu, Instytutowi Badań Edukacyjnych. Może się Pani/Pan również skontaktować z
inspektorem ochrony danych Instytutu Badań Edukacyjnych, podmiotu który realizuje przedmiotowy projekt
poprzez adres poczty elektronicznej: iod@ibe.edu.pl .
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. 6 ust. 1 lit. c RODO.

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

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 -

mailto:iod@ibe.edu.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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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;
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:
23/07/2019


