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Ogłoszenie nr 540245181-N-2019 z dnia 14-11-2019 r.

Warszawa:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 620608-N-2019 

Data: 08/11/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Instytut Badań Edukacyjnych, Krajowy numer identyfikacyjny 17823500000000, ul. ul. Górczewska  8, 01-180  Warszawa, woj. mazowieckie,

państwo Polska, tel. 22 241 71 00, e-mail zamowienia@ibe.edu.pl, faks 22 241 71 11. 

Adres strony internetowej (url): www.ibe.edu.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.6) 

W ogłoszeniu jest: 8. W ofercie Wykonawca poza wyceną swych usług, przedstawi również następujące informacje(pozwalające dokonać

oceny oferty zgodnie z kryteriami wskazanymi w §14): a) Deklarację, dotyczącą ilości danych i dostępu do nich – Wykonawca powinien

zadeklarować liczbę dokumentów związanych z zawodami, kwalifikacjami lub opisami umiejętności, które zostaną przekazane Zamawiającemu

na zakończenie I etapu prac. Deklaracja nie może być mniejsza niż 50 000 unikatowych dokumentów; b) Komentarz dotyczący

proponowanych danych – komentarz Wykonawcy powinien obejmować wyjaśnienie adekwatności proponowanych danych tekstowych do

potrzeb realizacji zamówienia, wyjaśnienie lub propozycję zrównoważenia i zróżnicowania danych tekstowych, opis planowanych działań,

które pozwolą zgromadzić zadeklarowaną liczbę tekstów; Propozycję uporządkowania i ustrukturyzowania danych wraz z ich próbką –

Wykonawca powinien przedstawić próbkę, obejmującą dokumenty z co najmniej trzech kategorii. Próbka danych dla każdej kategorii powinna

liczyć co najmniej 15 dokumentów, pochodzących co najmniej z dwóch źródeł; Wykonawca przekaże próbkę automatycznego uporządkowania

i ustrukturyzowania danych Zamawiającemu na zewnętrznym nośniku danych. Nośnik powinien być dołączony do oferty. c) Deklarację

dodatkowych podejść związanych z pilotażami oraz aplikacją – Wykonawca powinien przedstawić deklarację, uwzględniającą uzasadnienie

wybranych podejść, w szczególności potencjał związany z realizacją celów projektu i zadania grupowania kwalifikacji. d) Próbkę grupowania

kwalifikacji na podstawie cech wewnętrznych – Wykonawca powinien przedstawić próbkę grupowania. Za próbkę grupowania uznaje się

przeprowadzenie grupowania dla co najmniej 100 kwalifikacji w ZRK oraz przedstawienie rezultatów grupowania kwalifikacji na podstawie

cech wewnętrznych. Wykonawca przekaże próbkę grupowania kwalifikacji na podstawie cech wewnętrznych Zamawiającemu na zewnętrznym

nośniku danych. Nośnik powinien być dołączony do oferty. Brak jakiegokolwiek elementu opisanego w pkt a) - c) i e) z zastrzeżeniem art. 87

upzp, może skutkować uznaniem oferty za niezgodną z treścią SIWZ i powodować odrzucenie oferty. ***RODO*** Zgodnie z art. 13 ust. 1 i

2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 04.05.2016, 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
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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. ▪ Wypełniając dyspozycję przepisu art. 8a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,

Zamawiający niniejszym informuje, że: − w przypadku gdy wykonanie obowiązków w zakresie prawa dostępu przysługującego osobie, której

dane dotyczą, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.,

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji

mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub

konkursu, jak również dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania

o udzielenie zamówienia; − wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych przez osobę, której dane dotyczą, o którym mowa w

art. 18 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., nie ogranicza przetwarzania danych

osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

W ogłoszeniu powinno być: 8. W ofercie Wykonawca poza wyceną swych usług, przedstawi również następujące informacje (pozwalające

dokonać oceny oferty zgodnie z kryteriami wskazanymi w §14): a) Deklarację, dotyczącą ilości danych i dostępu do nich – Wykonawca

powinien zadeklarować liczbę dokumentów związanych z zawodami, kwalifikacjami lub opisami umiejętności, które zostaną przekazane

Zamawiającemu na zakończenie I etapu prac. Deklaracja nie może być mniejsza niż 50 000 unikatowych dokumentów; b) Komentarz

dotyczący proponowanych danych – komentarz Wykonawcy powinien obejmować wyjaśnienie adekwatności proponowanych danych

tekstowych do potrzeb realizacji zamówienia, wyjaśnienie lub propozycję zrównoważenia i zróżnicowania danych tekstowych, opis

planowanych działań, które pozwolą zgromadzić zadeklarowaną liczbę tekstów; c) Propozycję uporządkowania i ustrukturyzowania danych

wraz z ich próbką – Wykonawca powinien przedstawić próbkę, obejmującą dokumenty z co najmniej trzech kategorii. Próbka danych dla

każdej kategorii powinna liczyć co najmniej 15 dokumentów, pochodzących co najmniej z dwóch źródeł; Wykonawca przekaże próbkę

automatycznego uporządkowania i ustrukturyzowania danych Zamawiającemu na zewnętrznym nośniku danych. Nośnik powinien być

dołączony do oferty. d) Deklarację dodatkowych podejść związanych z pilotażami oraz aplikacją – Wykonawca powinien przedstawić

deklarację, uwzględniającą uzasadnienie wybranych podejść, w szczególności potencjał związany z realizacją celów projektu i zadania

grupowania kwalifikacji. e) Próbkę grupowania kwalifikacji na podstawie cech wewnętrznych – Wykonawca powinien przedstawić próbkę

grupowania. Za próbkę grupowania uznaje się przeprowadzenie grupowania dla co najmniej 100 kwalifikacji w ZRK oraz przedstawienie

rezultatów grupowania kwalifikacji na podstawie cech wewnętrznych. Wykonawca przekaże próbkę grupowania kwalifikacji na podstawie cech

wewnętrznych Zamawiającemu na zewnętrznym nośniku danych. Nośnik powinien być dołączony do oferty. Brak jakiegokolwiek elementu

opisanego w pkt a) - c) i e) z zastrzeżeniem art. 87 upzp, może skutkować uznaniem oferty za niezgodną z treścią SIWZ i powodować

odrzucenie oferty. 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. ▪ Wypełniając dyspozycję przepisu art. 8a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający niniejszym
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informuje, że: − w przypadku gdy wykonanie obowiązków w zakresie prawa dostępu przysługującego osobie, której dane dotyczą, o których

mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., wymagałoby

niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na

celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, jak

również dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie

zamówienia; − wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych przez osobę, której dane dotyczą, o którym mowa w art. 18 ust. 1

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do

czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

 
Drukuj


