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Usługi - 486502-2019

16/10/2019    S200    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 
I. II. III. IV. VI.

Polska-Warszawa: Usługi badań społecznych

2019/S 200-486502

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

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-public
zne
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

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Przeprowadzenie terenowej realizacji badania ilościowego „Uczenie się dorosłych
Polaków”
Numer referencyjny: IBE/42/2019

II.1.2) Główny kod CPV

79315000
II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

mailto:zamowienia@ibe.edu.pl?subject=TED
http://www.ibe.edu.pl/
http://bip.ibe.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu realizacji
terenowej badania ilościowego „Uczenie się dorosłych Polaków”. Badanie
przeprowadzone zostanie na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski (w wieku
25-64 lata), wielkość próby wynosi n=7200. Celem badania jest pogłębiona,
wielowymiarowa charakterystyka zjawiska uczenia się w okresie dorosłości.
Realizowane badanie umożliwi identyfikację poziomu uczestnictwa, poglądów, opinii
w zakresie uczenia się w okresie dorosłości w tym kształcenia formalnego,
pozaformalnego i nieformalnego. Pozwoli na stworzenie typologii postaw wobec
uczenia się w dorosłości, a także analizę ich zróżnicowania. Dalsze zapisy - § 3 SIWZ

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 999 066.67 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 przeprowadzeniu realizacji
terenowej badania ilościowego „Uczenie się dorosłych Polaków”. Badanie
przeprowadzone zostanie na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski (w wieku
25-64 lata), wielkość próby wynosi n=7200 (CAPI + wywiady kognitywne).
Celem badania jest pogłębiona, wielowymiarowa charakterystyka zjawiska uczenia się
w okresie dorosłości. Realizowane badanie umożliwi identyfikację poziomu
uczestnictwa, poglądów, opinii w zakresie uczenia się w okresie dorosłości w tym
kształcenia formalnego, pozaformalnego i nieformalnego. Pozwoli na stworzenie
typologii postaw wobec uczenia się w dorosłości, a także analizę ich zróżnicowania.
Analiza pozwoli uzyskać wiedzę dotyczącą barier oraz czynników sprzyjających
uczestnictwu w edukacji dorosłych. Na podstawie wyników badania stworzone
zostaną rekomendacje dla projektowania działań strategicznych w ramach polityk
publicznych w zakresie edukacji osób dorosłych w Polsce.
1. Badanie zostanie zrealizowane na ogólnopolskiej, reprezentatywnej, losowej próbie
dorosłych Polaków w wieku od 25 lat do 64 lat w momencie losowania próby (tj.
urodzonych między 1 stycznia 1955 r., a 31 grudnia 1994 r.).
2. Próba zostanie dobrana z operatu PESEL (Powszechny Elektroniczny System
Ewidencji Ludności).
3. Wylosowana próba będzie liczyć 7200 osób urodzonych między 1 stycznia 1955 r.,
a 31 grudnia 1994 r.
4. Próba do badania głównego zostanie dostarczona przez Zamawiającego.
Badanie właściwe poprzedzone zostanie dwuetapowym pilotażem.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena merytoryczna / Waga: 35
Cena - Waga: 65

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 999 066.67 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Okres w dniach: 150
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

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.02.13.00-00-0001/18

II.2.14) Informacje dodatkowe

Realizacja zamówienia będzie miała miejsce w ciągu 150 dni roboczych.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN przed upływem
terminu składania ofert określonego w SIWZ. Szczegóły określa § 8 SIWZ.

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:
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 3 lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzech usługi
polegające na realizacji badań społecznych, spełniających następujące warunki:
Co najmniej jedna miała wartość nie mniejszą niż 300 000 tys. zł brutto (a w
przypadku, jeżeli wartość usługi została w umowie wyrażona w walucie obcej –
wyrażona w złotych równowartość tej kwoty wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia
umowy o świadczenie usług),
Z pozostałych dwóch, każda polegała na przeprowadzeniu minimum 1000 wywiadów
indywidualnych, przy czym jedna z nich była przeprowadzona metodą CAPI i została
realizowana na ogólnokrajowej próbie reprezentatywnej oraz jedna z nich polegała na
przeprowadzeniu co najmniej 1000 ankiet w ciągu trzech miesięcy.
B. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
dysponuje lub będzie dysponował zespołem badawczym składającym się z osób
spełniających następujące role:
a) Koordynator badania – powinien posiadać co najmniej 2 lata doświadczenia (24
miesiące), liczone miesiącami realizacji projektów, w prowadzeniu badań ankietowych
oraz doświadczenie w koordynowaniu co najmniej jednego badania społecznego
realizowanego techniką CAPI na ogólnokrajowej próbie losowej, w którym
zrealizowano min. 1000 wywiadów;
b) 2 moderatorów – każdy z nich posiada doświadczenie w realizacji wywiadów
kognitywnych, tj. zrealizował wcześniej min. 5 (pięć) takich wywiadów;
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c) Osoba przygotowującą elektroniczne wersję narzędzi badawczych, która posiada
doświadczenie w przygotowywaniu elektronicznych wersji narzędzi do badań CAPI w
co najmniej 10 (dziesięciu) badaniach;
d) Koordynator sieci ankieterskiej, który posiada doświadczenie w kierowaniu siecią
ankieterską w co najmniej 3 (trzech) badaniach, w tym:
− co najmniej 1 (jednym) o wartości co najmniej 200 000 zł brutto (a w przypadku,
jeżeli wartość usługi została w umowie wyrażona w walucie obcej – równowartość 200
000 zł brutto wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o wykonanie
zamówienia),
− co najmniej 1 (jednym) przeprowadzonym na próbie ogólnokrajowej,
e) Statystyk, który posiada wykształcenie kierunkowe (np. statystyka, matematyka,
ekonometria, analiza danych ilościowych) i na przestrzeni ostatnich trzech lat
uczestniczył w najmniej 3 projektach badawczych, w których zajmował się analizą
danych ilościowych (na próbach co najmniej 1000 respondentów).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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), 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.
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;
(pozostałe wymogi określonow SIWZ)
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Sekcja IV: Procedura

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

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:

Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia płatne w II ratach (20 % i
pozostała kwota) - zgodnie z §3 ust. 3 umowy (załącznik nr 8 do umowy)
10. ZAMAWIAJĄCY może wypłacić WYKONAWCY zaliczkę po podpisaniu Umowy w
wysokości odpowiadającej 30 % wartości Umowy, nie większej jednak niż 100 000,00
zł (słownie: sto tysięcy zł) brutto.
11. Zaliczka może być wypłacona powyżej kwoty 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy
zł) brutto do wysokości 30 % wartości Umowy, pod warunkiem uprzedniego złożenia
Zamawiającemu przez Wykonawcę zabezpieczenia zwrotu zaliczki w postaci
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
12. Gwarancja musi dotyczyć całej wnioskowanej kwoty zaliczki oraz nieodwołalnie i
bezwarunkowo uprawniać Zamawiającego, na jego pierwsze żądanie, do otrzymania
kwoty odpowiadającej kwocie wnioskowanej zaliczki, w okresie od dnia wypłaty
zaliczki (włącznie z tym dniem) do przewidywanego w Umowie dnia jej rozliczenia,
wydłużonego o 45 dni.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników
wyznaczonych do wykonania zamówienia

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

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 19/11/2019
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: 19/11/2019
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.

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
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Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmian treści zawartej Umowy w następujących
okolicznościach:
1. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu Zamówienia, w szczególności w zakresie wysokości
stawki podatku od towarów i usług VAT;
2. konieczność wprowadzenia zmian (w szczególności w zakresie wydłużenia terminu
jej realizacji) będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy
Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi
wdrażanie Programu Operacyjnego wskazanego § 11 Umowy, w ramach którego
realizowane jest Zamówienie; W takim wypadku zakres zmian będzie (w
szczególności wydłużenie terminu realizacji) będzie tożsamy ze zmianami
wprowadzonych ww. umowach.
3. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych
dotyczących Programu Operacyjnego wskazanego w § 11 Umowy lub wytycznych i
zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej I i II stopnia, w
szczególności w zakresie sprawozdawczości.
4. konieczność zmiany terminu realizacji badania w terenie i wprowadzenia zmian w
harmonogramie realizacji zamówienia.
1. W ofercie, poza ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje i
załączy poniższe informacje i wykazy (pozwalające na dokonanie oceny oferty w
oparciu o kryterium nr 2 opisane w § 14):
a) opis procedury realizacji badania zapewniającej maksymalizację realizacji próby,
b) opis systemu on-line do podglądu zrealizowanych wywiadów w ciągu 72 godzin od
przeprowadzenia wywiadu, umożliwiający przedstawicielom Zamawiającego podglądu
elektronicznych kart wizyt, wszystkich podejmowanych prób kontaktów z
wyjaśnieniami oraz odpowiedzi respondentów,
c) procedury zapewniające wysoki poziom jakości realizacji badań terenowych oraz
procedury kontroli pracy ankieterów.
d) wykaz doświadczenia ekspertów desygnowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia
Przedmiotowe opracowania są niezbędne do merytorycznej oceny oferty zgodnie z
kryteriami wskazanymi w § 14. Brak jakiegokolwiek elementu opisanego w punkcie a)
-c) 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.

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

nd.
nd.
Polska

VI.4.3) Składanie odwołań

mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED
http://www.uzp.gov.pl/
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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; 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:

11/10/2019
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