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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:614405-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizowania seminariów
2020/S 247-614405

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 232-571456)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
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

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Organizacja seminariów, szkoleń, warsztatów, wydarzeń zewnętrznych i spotkań roboczych
Numer referencyjny: IBE/66/2020

II.1.2) Główny kod CPV
79951000 Usługi w zakresie organizowania seminariów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest organizacja w terminie do 30.6.2022 około 420 wydarzeń – seminariów, 
warsztatów, spotkań roboczych oraz wydarzeń zewnętrznych prowadzonych w trybie stacjonarnym i online 
w ramach projektu pt.: „Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie 
rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu – ZSK4”, współfinansowanego przez 
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Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 20 seminariów/spotkań, których organizatorem 
jest IBE w ramach realizowanych przez niego projektów, działań oraz działalności statutowej Instytutu.
W ramach zamówienia Wykonawca odpowiedzialny będzie m.in. za zapewnienie i właściwe wyposażenia 
miejsca spotkania, noclegów, wyżywienia. Wykonawca uczestniczył będzie również w niektórych aspektach 
rekrutacji, zapraszania oraz rozliczania kosztów uczestników.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

15/12/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 232-571456

Sekcja VII: Zmiany
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 się należytym wykonaniem, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanie w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
— organizacją co najmniej 90 szkoleń, konferencji i/lub seminariów, w co najmniej 4 miastach wojewódzkich 
(z wyłączeniem m.st. Warszawy) oraz 2 miastach powiatowych, (w przypadku doświadczenia poza Polską 
wymaga się doświadczenia w realizacji wydarzeń w głównych miastach odpowiednio na poziomie jednostek 
NUTS 2 i jednostek NUTS 3 zgodnie z ustaleniami wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych dla celów 
statystycznych),
— zrealizowaniem 3 umów na organizację szkoleń, konferencji lub seminariów o wartości nie mniejszej niż 
250 000 PLN brutto każda, gdy w ramach każdej z nich było organizowane wydarzenie z grupą co najmniej 50 
osób i w ramach której Wykonawca zapewniał dla uczestników również zakwaterowanie oraz świadczył w ich 
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ramach usługi związane z rozliczaniem wszelkich kosztów takich wydarzeń, zaś przynajmniej w jednej z umów 
był odpowiedzialny również za zwrot i rozliczanie kosztów dojazdów uczestników.
B. W zakresie personelu:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca zapewnieni grupę w składzie 4-osobowym na 
czas realizacji przedmiotu zamówienia, odpowiedzialną za organizację szkoleń, eventów i/lub seminariów i 
legitymującą się następującym doświadczeniem:
Koordynator organizacyjny zespołu:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca zapewnieni koordynatora organizacyjnego zespołu 
realizującego legitymującego się doświadczeniem w zakresie koordynacji/nadzoru w zakresie organizacji 
wydarzeń stacjonarnych lub online o łącznej wartości co najmniej 150 000,00 PLN w ostatnich dwóch latach.
Zespół realizacyjny:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca zapewni zespół realizacyjny odpowiedzialny za 
organizację wydarzeń (szkoleń, seminariów, eventów,) składający się z 3 osób, z których każda legitymuje się 
uczestnictwem w organizacji co najmniej 3 wydarzeń z grupą co najmniej 50 osób.
C. W zakresie wysokości zatrudnienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie miał średnioroczne zatrudnienie na poziomie co najmniej 
3 osób.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
A. W zakresie doświadczenia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanie w okresie ostatnich 6 lat, przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
— organizacją co najmniej 90 szkoleń, konferencji i/lub seminariów, w co najmniej 4 miastach wojewódzkich 
(z wyłączeniem m.st. Warszawy) oraz 2 miastach powiatowych, (w przypadku doświadczenia poza Polską 
wymaga się doświadczenia w realizacji wydarzeń w głównych miastach odpowiednio na poziomie jednostek 
NUTS 2 i jednostek NUTS 3 zgodnie z ustaleniami wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych dla celów 
statystycznych),
— zrealizowaniem 3 umów na organizację szkoleń, konferencji lub seminariów o wartości nie mniejszej niż 
250 000 PLN brutto każda, gdy w ramach każdej z nich było organizowane wydarzenie z grupą co najmniej 50 
osób i w ramach której Wykonawca zapewniał dla uczestników również zakwaterowanie oraz świadczył w ich 
ramach usługi związane z rozliczaniem wszelkich kosztów takich wydarzeń, zaś przynajmniej w jednej z umów 
był odpowiedzialny również za zwrot i rozliczanie kosztów dojazdów uczestników.
B. W zakresie personelu:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca zapewnieni grupę w składzie 4-osobowym na 
czas realizacji przedmiotu zamówienia, odpowiedzialną za organizację szkoleń, eventów i/lub seminariów i 
legitymującą się następującym doświadczeniem:
Koordynator organizacyjny zespołu:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca zapewnieni koordynatora organizacyjnego zespołu 
realizującego legitymującego się doświadczeniem w zakresie koordynacji/nadzoru w zakresie organizacji 
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wydarzeń stacjonarnych lub online o łącznej wartości co najmniej 150 000,00 PLN w ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert.
Zespół realizacyjny:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca zapewni zespół realizacyjny odpowiedzialny za 
organizację wydarzeń (szkoleń, seminariów, eventów) składający się z 3 osób, z których każda legitymuje się 
uczestnictwem w organizacji co najmniej 3 wydarzeń z grupą co najmniej 50 osób.
C. W zakresie wysokości zatrudnienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie miał średnioroczne zatrudnienie na poziomie co najmniej 
3 osób.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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