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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323966-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
2020/S 132-323966

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Instytut Badań Edukacyjnych
Adres pocztowy: ul. Górczewska 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
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

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://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:
Karty kompetencji. Narzędzie wspierające opisy kwalifikacji w zakresie kompetencji osobistych, społecznych 
oraz umiejętności uczenia się
Numer referencyjny: IBE/45/2020

II.1.2) Główny kod CPV
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79414000 Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie narzędzia wsparcia procesu opisu kwalifikacji w poszczególnych 
sektorach w formie zestawu kart kompetencji osobistych, społecznych oraz w zakresie umiejętności uczenia się. 
Przygotowanie narzędzia będzie poprzedzone opracowaniem ekspertyzy dotyczącej rozumienia wymienionych 
kompetencji oraz wyodrębnieniem i przygotowaniem krótkiej charakterystyki nie mniej niż 30 kompetencji 
osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się, które mają największe znaczenie w pracy 
zawodowej i są kluczowe dla każdego z 10 określonych w OPZ sektorów.
Do obowiązków Wykonawcy jest również opracowanie innych produktów zdefiniowanych w opisie przedmiotu 
zamówienia, w tym przeprowadzenie testowania gotowych kart, oraz przygotowania raportów przewidzianych w 
OPZ. Pozostałe informacje na temat opisu zamówienia znajdują się w § 3 SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 626 608.78 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
79630000 Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu
79822500 Usługi projektów graficznych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie narzędzia wsparcia procesu opisu kwalifikacji w poszczególnych 
sektorach w formie zestawu kart kompetencji osobistych, społecznych oraz w zakresie umiejętności uczenia 
się. Przygotowanie narzędzia będzie poprzedzone opracowaniem ekspertyzy dotyczącej rozumienia 
wymienionych kompetencji. W zaleceniach Rady Unii Europejskiej z 22 maja 2018 r. kompetencje osobiste, 
społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się są definiowane jako zdolność do autorefleksji, skutecznego 
zarządzania czasem i informacjami, konstruktywnej pracy z innymi osobami, zachowania odporności oraz 
zarządzania własnym uczeniem się i karierą zawodową. Obejmują one zdolność radzenia sobie z niepewnością 
i złożonością, umiejętność uczenia się, wspierania swojego dobrostanu fizycznego i emocjonalnego, utrzymania 
zdrowia fizycznego i psychicznego oraz zdolność do prowadzenia prozdrowotnego i zorientowanego na 
przyszłość trybu życia, odczuwania empatii i zarządzania konfliktami we włączającym i wspierającym kontekście 
[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)]. Badania pokazują, 
że tzw. kompetencje miękkie, czy jak zostały określone w zaleceniu Rady Unii Europejskiej – kompetencje 
osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się (w psychologii mówi się też o umiejętnościach 
społecznych, interpersonalnych, miękkich) mają kluczowe znaczenie zarówno na poziomie jednostek, jak i 
całych społeczeństw. Pozostałe informacje na temat opisu zamówienia znajdują się w § 3 SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie koordynatora projektu / Waga: 15
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Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie eksperta merytorycznego z obszaru psychologii / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie redaktora merytorycznego / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Projekt grafiki ilustrującej kompetencje / Waga: 15
Cena - Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 626 608.78 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/11/2020
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: 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:
„Wspieranie realizacji II etapu wdrażania zintegrowanego systemu kwalifikacji na poziomie administracji 
centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniające jakość nadawania kwalifikacji” nr UDA-
POWR.02.13.00-00-0001/18

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:
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 
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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 dwa projekty edukacyjne, szkoleniowe, rozwojowe o wartości co najmniej 200 000 PLN brutto 
każdy (a w przypadku, jeżeli wartość zamówienia została w umowie wyrażona w walucie obcej – równowartość 
200 000 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 ekspertów składającym się z osób posiadających kwalifikacje i doświadczenie opisane poniżej:
1. koordynator projektu
osoba posiadająca doświadczenia zawodowe związane z koordynacją projektów z obszaru edukacji, rozwoju 
kompetencji – tj. koordynowała przynajmniej jeden projekt o wartości min. 100 000 PLN brutto;
2. redaktor merytoryczny
osoba posiadająca wiedzę i doświadczenia z zakresu ZSK, w szczególności w obszarze opisu kwalifikacji, i/lub 
podstaw programowych, innych dokumentach konstruowanych z wykorzystaniem efektów kształcenia/uczenia 
się i odnoszących się do poziomów PRK. Za wystarczające Zamawiający uzna autorstwo lub współautorstwo 
przynajmniej jednego opisu kwalifikacji, i/lub podstaw programowych, innych dokumentach konstruowanych z 
wykorzystaniem efektów kształcenia/uczenia się i odnoszących się do poziomów PRK;
3. ekspert merytoryczny z obszaru psychologii
osoba posiadająca wiedzę (dyplom co najmniej magistra psychologii) i udokumentowane doświadczenie 
w tworzeniu wskaźników i narzędzi behawioralnych. Za wystarczające Zamawiający uzna autorstwo lub 
współautorstwo co najmniej jednego takiego narzędzia;
4. ekspert merytoryczny z obszaru HR
za wystarczające Zamawiający uzna autorstwo lub współautorstwo co najmniej 2 artykułów naukowych lub 
jednej monografii z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim lub badania czy rozwoju kompetencji.
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. Dalsze wymogi, z racji braku miejsca w ogłoszeniu, zostały 
opisane w SIWZ dostępnym na stronie internetowej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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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 
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);
5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie 
ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich;
6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy 
wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich;
7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w 
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);
8) wykazu wykonanych, a w przypadku ... Dalsze wymogi, z racji braku miejsca w ogłoszeniu, zostały opisane w 
SIWZ dostępnym na stronie internetowej.

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:
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1. Wykonawcy z tytułu należytego i terminowego wykonania całości przedmiotu umowy przysługuje 
wynagrodzenie w wysokości ............ złotych brutto (słownie: ..................00/100), zgodnie z treścią oferty 
Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.
2. Należne wynagrodzenie będzie płatne z dołu, w 3 ratach:
— I rata po zakończeniu i odbiorze produktów etapu I – w kwocie równej 30 % kwoty całej umowy,
— II rata po zakończeniu i odbiorze produktów etapu III – w kwocie równej 30 % kwoty całej umowy,
— III rata po zakończeniu i odbiorze wszystkich produktów zamówienia – w pozostałej kwocie.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści zawartej umowy w okolicznościach określonych w § 12 wzoru 
umowy (zał. 8 do SIWZ).
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN (§ 8 SIWZ).

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: 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: 12/08/2020
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: 12/08/2020
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, POLSKA. Otwarcie ofert następuje poprzez 
użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na
miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osoby zainteresowane proszone są o oczekiwanie w recepcji Zamawiającego co najmniej na 5 minut przed 
terminem otwarcia.
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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:
16. W ofercie, poza ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia, Wykonawca opracuje i załączy:
a) projekt graficzny ilustrujący następujące kompetencje:
i. empatia;
ii. zorientowanie na cel.
Projekt powinien opierać się na autorskich rysunkach grafika bez wykorzystywania zdjęć czy gotowych 
elementów. Każda grafika winna posiadać krótki opis, przydatny przy interpretacji przekazu;
b) opis doświadczenia
a. koordynatora projektu;
b. eksperta merytorycznego z obszaru psychologii;
c. redaktora merytorycznego.
Wykonawca może w tym celu skorzystać ze wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.
Przedmiotowe opracowania są niezbędne do merytorycznej oceny oferty zgodnie z kryteriami wskazanymi w § 
14.

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: n/d
Miejscowość: n/d
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie 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 
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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
Oficjalna nazwa: jak w pkt VI.4.1
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/07/2020
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