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Usługi - 524020-2019

05/11/2019    S213    Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 
I. II. VI. VII.

Polska-Warszawa: Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego

2019/S 213-524020

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 194-471932)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Instytut Badań Edukacyjnych
Adres pocztowy: ul. Górczewska 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 01-180
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zbigniew Obłoza
E-mail: zamowienia@ibe.edu.pl
Tel.: +48 222417131
Faks: +48 222417111
Adresy internetowe:

Główny adres: www.ibe.edu.pl

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:471932-2019:TEXT:PL:HTML
mailto:zamowienia@ibe.edu.pl?subject=TED
http://www.ibe.edu.pl/
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Sekcja VII: Zmiany

Stworzenie aplikacji składającej się z 3 narzędzi i wspierającej wdrożenie walidacji w ramach ZSK oraz rozwój i integracja z tą aplikacją
narzędzi Moje portfolio i Baza efektów uczenia się ZSK.
Numer referencyjny: IBE/43/2019

II.1.2) Główny kod CPV

72212000
II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi
II.1.4) Krótki opis:

Przedmiot zamówienia składa się z następujących części:
1. stworzenie interaktywnego prototypu, jego przetestowanie i wprowadzenie do niego poprawek;
2. stworzenie (w zakresie grafiki i oprogramowania), przetestowanie, wprowadzenie poprawek, dostarczenie i wdrożenie na serwerze
Zamawiającego autorskiej aplikacji webowej „Moja walidacja” (nazwa robocza, dalej jako aplikacja), zgodnie z interaktywnym prototypem,
obejmującej również CMS dla Zamawiającego, składającej się z 3 narzędzi;
3. stworzenie pakietu instalacyjnego do zainstalowania według instrukcji przez dowolnego użytkownika Internetu na zewnętrznym
serwerze (również w ramach usługi hostingu), zawierającego aplikację ze wszystkimi jej rozwiązaniami i funkcjonalnościami w kodzie
otwartym (Zamawiający rezygnuje z możliwości publikowania aktualizacji dla wersji zainstalowanych już na zewnętrznych serwerach);
4. rozbudowa i zintegrowanie z ww. aplikacją istniejącego już (jako aplikacja webowa) narzędzia Moje portfolio i BEU ZSK.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

31/10/2019
VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 194-471932

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: III.1.3)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) w zakresie doświadczenia Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), należycie wykonał co najmniej 3
projekty, z których wszystkie spełniają łączeni następujące kryteria:
A1. dotyczyły złożonych aplikacji webowych, w których użytkownicy mogą samodzielnie tworzyć konta i w których można uploadować
pliki i przesyłać dane;
A2. uwzględniały etap prototypowania z udziałem zamawiającego;
A3. były zrealizowane za kwotę brutto min. 500 000 PLN;

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:471932-2019:TEXT:PL:HTML
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A4. staranność ich wykonania jest potwierdzona poprzez:
– podanie adresu www przynajmniej jednej z aplikacji webowych (na użytek weryfikacji przekazanych w wykazie informacji),
– podanie krótkiego opisu każdego ze zrealizowanych projektów, wraz z datami ich rozpoczęcia i zakończenia, opisem etapu
prototypowania, ze wskazaniem rodzajów plików możliwych do przesyłania w ramach aplikacji.
Powinno być:
a) w zakresie doświadczenia Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), należycie wykonał co najmniej 3
projekty, z których:
A1. każdy dotyczył złożonych aplikacji webowych, w których użytkownicy mogą samodzielnie tworzyć konta i w których można
uploadować pliki i przesyłać dane;
A2. każdy uwzględniał etap prototypowania z udziałem zamawiającego;
A3. jeden został zrealizowany za kwotę brutto min. 500 000 PLN, a dwa zostały zrealizowane za kwotę brutto min. 400 000 PLN każdy;
A4. staranność wykonania każdego z nich jest potwierdzona poprzez:
— podanie adresu www przynajmniej jednej z aplikacji webowych (na użytek weryfikacji przekazanych w wykazie informacji),
— podanie krótkiego opisu każdego ze zrealizowanych projektów, wraz z datami ich rozpoczęcia i zakończenia, opisem etapu
prototypowania, ze wskazaniem rodzajów plików możliwych do przesyłania w ramach aplikacji.
Pozostała treść sekcji III pkt 1.3 pozostaje bez zmian.
Niniejsza zmiana obowiązuje również w odniesieniu do wcześniejszego sprostowania tej sekcji przekazanego do TED w dniu 31.10.2019
r.
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 08/11/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 20/11/2019
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/11/2019
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 20/11/2019
Czas lokalny: 12:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

Pozostała część pkt III.1.3 która nie została objęta powyższą modyfikacją pozostaje bez zmian.

http://www%20przynajmniej/
http://www%20przynajmniej/
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