
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących sprawdzania i oceniania odpowiedzi
do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do wymagań ustawy o Zintegrowanym

Systemie Kwalifikacji.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Badań Edukacyjnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000178235

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Górczewska 8

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-180

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ibe.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.ibe.edu.pl/index.php/zamowienia-
publiczne

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących sprawdzania i oceniania odpowiedzi
do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do wymagań ustawy o Zintegrowanym
Systemie Kwalifikacji.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e7e7fe04-d4b2-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00112041/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-13 09:45

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

"Wspieranie funkcjonowania i doskonalenie ZSK na rzecz wykorzystania oferowanych w nim
rozwiązań do realizacji celów strategii rozwoju kraju” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.ibe.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 2. Należy spakować wszystkie
dokumenty składające się na ofertę. Dokumenty należy podpisać podpisem elektronicznymtj. z
wykorzystaniem EPUAP-u na stronie: https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?
xFormsAppName=SIGNER
3. Następnie, należy skompresować dokumenty do jednego pliku zip. 
4. Po odszukaniu przedmiotowego postępowania na Miniportalu, za pomocą przycisku „Wybierz pliki
do szyfrowania” – należy zaszyfrować wcześniej spakowany plik, a następnie wysłać podpisany i
zaszyfrowany spakowany plik, po zalogowaniu się do swojej skrzynki EPUAP – poprzez stronę EPUAP
zatytułowaną „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępną pod linkiem:
https://moj.gov.pl/uslugi/engine/ng/index?
xFormsAppName=ZlozenieZmianaWycofanie&xFormsFormName=Wniosek
5. Wiadomość w ramach EPUAP zawierającą załączony podpisany, zaszyfrowany i spakowany plik nie
musi być ponownie podpisywana podpisem zaufanym.
https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
poczty elektronicznej: zamówienia@ibe.edu.pl. 7. Złożenie dokumentów na nośniku danych (np.
CD,pendrive) jest niedopuszczalne.8. Wykonawca składa ofertę, dalej „oferta” za pośrednictwem
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
Miniportalu. Mechanizm szyfrowania jest udostępniony dla wykonawców na Miniportalu. 9. Wykonawca
zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto
na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do
komunikacji z Zamawiającym. 10. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
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przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz
Regulaminie ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula Informacyjna na temat uprawnień wynikających
zrozporządzenia RODO znajduje się w załączniku nr 5 do SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula Informacyjna na temat uprawnień wynikających
zrozporządzenia RODO znajduje się w załączniku nr 5 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IBE/19/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 522439,02 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 25

4.1.10.) Ofertę można składać na jedną część

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczna części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 1

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z
biologii

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących
sprawdzania i oceniania odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do
wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ustawa o
ZSK; Dz. U. z 2020 r., poz. 226, t.j.) ustanowionych w następujących aktach prawnych:
● Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r., poz. 1327, t.j.),
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● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego
programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji
egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1305, z późn, zm.)
W ramach usługi każdy trzyosobowy zespół ekspercki wyłoniony dla każdej z 25 kwalifikacji,
przy wsparciu metodycznym Zamawiającego, przygotuje wymaganą dokumentację ilustrującą
dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących sprawdzania i oceniania odpowiedzi
do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015
r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w tym dostosowanie opisu tych kwalifikacji do
wymagań określonych w art. 38 ustawy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 20897,56 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

92312210-6 - Usługi świadczone przez autorów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane 1. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego
(podobnego/dodatkowego - zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp), polegającego na
dostosowaniu kolejnych kwalifikacji do wartości 212 373,59 zł netto.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Indywidualny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z
chemii

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących
sprawdzania i oceniania odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do
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wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ustawa o
ZSK; Dz. U. z 2020 r., poz. 226, t.j.) ustanowionych w następujących aktach prawnych:
● Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r., poz. 1327, t.j.),
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego
programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji
egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1305, z późn, zm.)
W ramach usługi każdy trzyosobowy zespół ekspercki wyłoniony dla każdej z 25 kwalifikacji,
przy wsparciu metodycznym Zamawiającego, przygotuje wymaganą dokumentację ilustrującą
dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących sprawdzania i oceniania odpowiedzi
do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015
r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w tym dostosowanie opisu tych kwalifikacji do
wymagań określonych w art. 38 ustawy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 20897,56 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

92312210-6 - Usługi świadczone przez autorów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane 1. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego
(podobnego/dodatkowego - zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp), polegającego na
dostosowaniu kolejnych kwalifikacji do wartości 212 373,59 netto.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Indywidualny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3) Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z
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filozofii

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących
sprawdzania i oceniania odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do
wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ustawa o
ZSK; Dz. U. z 2020 r., poz. 226, t.j.) ustanowionych w następujących aktach prawnych:
● Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r., poz. 1327, t.j.),
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego
programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji
egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1305, z późn, zm.)
W ramach usługi każdy trzyosobowy zespół ekspercki wyłoniony dla każdej z 25 kwalifikacji,
przy wsparciu metodycznym Zamawiającego, przygotuje wymaganą dokumentację ilustrującą
dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących sprawdzania i oceniania odpowiedzi
do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015
r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w tym dostosowanie opisu tych kwalifikacji do
wymagań określonych w art. 38 ustawy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 20897,56 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

92312210-6 - Usługi świadczone przez autorów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane 1. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego
(podobnego/dodatkowego - zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp), polegającego na
dostosowaniu kolejnych kwalifikacji do wartości 212 373,59 netto.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Indywidualny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
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Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4) Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z
fizyki

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących
sprawdzania i oceniania odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do
wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ustawa o
ZSK; Dz. U. z 2020 r., poz. 226, t.j.) ustanowionych w następujących aktach prawnych:
● Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r., poz. 1327, t.j.),
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego
programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji
egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1305, z późn, zm.)
W ramach usługi każdy trzyosobowy zespół ekspercki wyłoniony dla każdej z 25 kwalifikacji,
przy wsparciu metodycznym Zamawiającego, przygotuje wymaganą dokumentację ilustrującą
dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących sprawdzania i oceniania odpowiedzi
do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015
r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w tym dostosowanie opisu tych kwalifikacji do
wymagań określonych w art. 38 ustawy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 20897,56 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

92312210-6 - Usługi świadczone przez autorów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane 1. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego
(podobnego/dodatkowego - zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp), polegającego na
dostosowaniu kolejnych kwalifikacji do wartości 212 373,59 netto.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Indywidualny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
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4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5) Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z
geografii

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących
sprawdzania i oceniania odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do
wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ustawa o
ZSK; Dz. U. z 2020 r., poz. 226, t.j.) ustanowionych w następujących aktach prawnych:
● Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r., poz. 1327, t.j.),
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego
programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji
egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1305, z późn, zm.)
W ramach usługi każdy trzyosobowy zespół ekspercki wyłoniony dla każdej z 25 kwalifikacji,
przy wsparciu metodycznym Zamawiającego, przygotuje wymaganą dokumentację ilustrującą
dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących sprawdzania i oceniania odpowiedzi
do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015
r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w tym dostosowanie opisu tych kwalifikacji do
wymagań określonych w art. 38 ustawy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 20897,56 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

92312210-6 - Usługi świadczone przez autorów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane 1. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego
(podobnego/dodatkowego - zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp), polegającego na
dostosowaniu kolejnych kwalifikacji do wartości 212 373,59 netto.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Indywidualny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
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Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

6) Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z
historii

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących
sprawdzania i oceniania odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do
wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ustawa o
ZSK; Dz. U. z 2020 r., poz. 226, t.j.) ustanowionych w następujących aktach prawnych:
● Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r., poz. 1327, t.j.),
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego
programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji
egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1305, z późn, zm.)
W ramach usługi każdy trzyosobowy zespół ekspercki wyłoniony dla każdej z 25 kwalifikacji,
przy wsparciu metodycznym Zamawiającego, przygotuje wymaganą dokumentację ilustrującą
dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących sprawdzania i oceniania odpowiedzi
do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015
r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w tym dostosowanie opisu tych kwalifikacji do
wymagań określonych w art. 38 ustawy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 20897,56 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

92312210-6 - Usługi świadczone przez autorów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane 1. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego
(podobnego/dodatkowego - zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp), polegającego na
dostosowaniu kolejnych kwalifikacji do wartości 212 373,59 netto.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Indywidualny
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4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

7) Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z
historii muzyki

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących
sprawdzania i oceniania odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do
wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ustawa o
ZSK; Dz. U. z 2020 r., poz. 226, t.j.) ustanowionych w następujących aktach prawnych:
● Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r., poz. 1327, t.j.),
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego
programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji
egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1305, z późn, zm.)
W ramach usługi każdy trzyosobowy zespół ekspercki wyłoniony dla każdej z 25 kwalifikacji,
przy wsparciu metodycznym Zamawiającego, przygotuje wymaganą dokumentację ilustrującą
dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących sprawdzania i oceniania odpowiedzi
do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015
r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w tym dostosowanie opisu tych kwalifikacji do
wymagań określonych w art. 38 ustawy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 20897,56 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

92312210-6 - Usługi świadczone przez autorów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane 1. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego
(podobnego/dodatkowego - zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp), polegającego na
dostosowaniu kolejnych kwalifikacji do wartości 212 373,59 netto.
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4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Indywidualny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

8) Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z
historii sztuki

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących
sprawdzania i oceniania odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do
wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ustawa o
ZSK; Dz. U. z 2020 r., poz. 226, t.j.) ustanowionych w następujących aktach prawnych:
● Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r., poz. 1327, t.j.),
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego
programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji
egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1305, z późn, zm.)
W ramach usługi każdy trzyosobowy zespół ekspercki wyłoniony dla każdej z 25 kwalifikacji,
przy wsparciu metodycznym Zamawiającego, przygotuje wymaganą dokumentację ilustrującą
dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących sprawdzania i oceniania odpowiedzi
do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015
r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w tym dostosowanie opisu tych kwalifikacji do
wymagań określonych w art. 38 ustawy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 20897,56 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

92312210-6 - Usługi świadczone przez autorów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
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4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane 1. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego
(podobnego/dodatkowego - zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp), polegającego na
dostosowaniu kolejnych kwalifikacji do wartości 212 373,59 netto.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Indywidualny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

9) Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z
informatyki

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących
sprawdzania i oceniania odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do
wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ustawa o
ZSK; Dz. U. z 2020 r., poz. 226, t.j.) ustanowionych w następujących aktach prawnych:
● Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r., poz. 1327, t.j.),
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego
programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji
egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1305, z późn, zm.)
W ramach usługi każdy trzyosobowy zespół ekspercki wyłoniony dla każdej z 25 kwalifikacji,
przy wsparciu metodycznym Zamawiającego, przygotuje wymaganą dokumentację ilustrującą
dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących sprawdzania i oceniania odpowiedzi
do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015
r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w tym dostosowanie opisu tych kwalifikacji do
wymagań określonych w art. 38 ustawy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 20897,56 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

92312210-6 - Usługi świadczone przez autorów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00112041/01 z dnia 2021-07-13

2021-07-13 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi



4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane 1. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego
(podobnego/dodatkowego - zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp), polegającego na
dostosowaniu kolejnych kwalifikacji do wartości 212 373,59 netto.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Indywidualny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

10) Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z
języka angielskiego

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących
sprawdzania i oceniania odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do
wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ustawa o
ZSK; Dz. U. z 2020 r., poz. 226, t.j.) ustanowionych w następujących aktach prawnych:
● Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r., poz. 1327, t.j.),
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego
programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji
egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1305, z późn, zm.)
W ramach usługi każdy trzyosobowy zespół ekspercki wyłoniony dla każdej z 25 kwalifikacji,
przy wsparciu metodycznym Zamawiającego, przygotuje wymaganą dokumentację ilustrującą
dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących sprawdzania i oceniania odpowiedzi
do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015
r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w tym dostosowanie opisu tych kwalifikacji do
wymagań określonych w art. 38 ustawy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 20897,56 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

92312210-6 - Usługi świadczone przez autorów
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4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane 1. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego
(podobnego/dodatkowego - zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp), polegającego na
dostosowaniu kolejnych kwalifikacji do wartości 212 373,59 netto.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Indywidualny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

11) Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z
języka francuskiego

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących
sprawdzania i oceniania odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do
wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ustawa o
ZSK; Dz. U. z 2020 r., poz. 226, t.j.) ustanowionych w następujących aktach prawnych:
● Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r., poz. 1327, t.j.),
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego
programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji
egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1305, z późn, zm.)
W ramach usługi każdy trzyosobowy zespół ekspercki wyłoniony dla każdej z 25 kwalifikacji,
przy wsparciu metodycznym Zamawiającego, przygotuje wymaganą dokumentację ilustrującą
dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących sprawdzania i oceniania odpowiedzi
do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015
r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w tym dostosowanie opisu tych kwalifikacji do
wymagań określonych w art. 38 ustawy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 20897,56 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00112041/01 z dnia 2021-07-13

2021-07-13 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi



4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

92312210-6 - Usługi świadczone przez autorów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane 1. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego
(podobnego/dodatkowego - zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp), polegającego na
dostosowaniu kolejnych kwalifikacji do wartości 212 373,59 netto.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Indywidualny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

12) Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z
języka hiszpańskiego

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących
sprawdzania i oceniania odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do
wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ustawa o
ZSK; Dz. U. z 2020 r., poz. 226, t.j.) ustanowionych w następujących aktach prawnych:
● Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r., poz. 1327, t.j.),
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego
programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji
egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1305, z późn, zm.)
W ramach usługi każdy trzyosobowy zespół ekspercki wyłoniony dla każdej z 25 kwalifikacji,
przy wsparciu metodycznym Zamawiającego, przygotuje wymaganą dokumentację ilustrującą
dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących sprawdzania i oceniania odpowiedzi
do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015
r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w tym dostosowanie opisu tych kwalifikacji do
wymagań określonych w art. 38 ustawy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00112041/01 z dnia 2021-07-13

2021-07-13 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi



4.2.5.) Wartość części: 20897,56 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

92312210-6 - Usługi świadczone przez autorów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane 1. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego
(podobnego/dodatkowego - zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp), polegającego na
dostosowaniu kolejnych kwalifikacji do wartości 212 373,59 netto.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Indywidualny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 13

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

13) Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z
języka mniejszości etnicznej – języka łemkowskiego

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących
sprawdzania i oceniania odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do
wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ustawa o
ZSK; Dz. U. z 2020 r., poz. 226, t.j.) ustanowionych w następujących aktach prawnych:
● Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r., poz. 1327, t.j.),
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego
programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji
egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1305, z późn, zm.)
W ramach usługi każdy trzyosobowy zespół ekspercki wyłoniony dla każdej z 25 kwalifikacji,
przy wsparciu metodycznym Zamawiającego, przygotuje wymaganą dokumentację ilustrującą
dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących sprawdzania i oceniania odpowiedzi
do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015
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r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w tym dostosowanie opisu tych kwalifikacji do
wymagań określonych w art. 38 ustawy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 20897,56 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

92312210-6 - Usługi świadczone przez autorów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane 1. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego
(podobnego/dodatkowego - zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp), polegającego na
dostosowaniu kolejnych kwalifikacji do wartości 212 373,59 netto.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Indywidualny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 14

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

14) Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z
języka mniejszości narodowej – języka białoruskiego

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących
sprawdzania i oceniania odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do
wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ustawa o
ZSK; Dz. U. z 2020 r., poz. 226, t.j.) ustanowionych w następujących aktach prawnych:
● Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r., poz. 1327, t.j.),
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego
programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji
egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1305, z późn, zm.)
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W ramach usługi każdy trzyosobowy zespół ekspercki wyłoniony dla każdej z 25 kwalifikacji,
przy wsparciu metodycznym Zamawiającego, przygotuje wymaganą dokumentację ilustrującą
dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących sprawdzania i oceniania odpowiedzi
do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015
r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w tym dostosowanie opisu tych kwalifikacji do
wymagań określonych w art. 38 ustawy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 20897,56 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

92312210-6 - Usługi świadczone przez autorów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane 1. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego
(podobnego/dodatkowego - zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp), polegającego na
dostosowaniu kolejnych kwalifikacji do wartości 212 373,59 netto.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Indywidualny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 15

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

15) Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z
języka mniejszości narodowej – języka litewskiego

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących
sprawdzania i oceniania odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do
wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ustawa o
ZSK; Dz. U. z 2020 r., poz. 226, t.j.) ustanowionych w następujących aktach prawnych:
● Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r., poz. 1327, t.j.),
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● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego
programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji
egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1305, z późn, zm.)
W ramach usługi każdy trzyosobowy zespół ekspercki wyłoniony dla każdej z 25 kwalifikacji,
przy wsparciu metodycznym Zamawiającego, przygotuje wymaganą dokumentację ilustrującą
dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących sprawdzania i oceniania odpowiedzi
do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015
r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w tym dostosowanie opisu tych kwalifikacji do
wymagań określonych w art. 38 ustawy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 20897,56 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

92312210-6 - Usługi świadczone przez autorów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane 1. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego
(podobnego/dodatkowego - zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp), polegającego na
dostosowaniu kolejnych kwalifikacji do wartości 212 373,59 netto.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Indywidualny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 16

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

16) Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z
języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących
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sprawdzania i oceniania odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do
wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ustawa o
ZSK; Dz. U. z 2020 r., poz. 226, t.j.) ustanowionych w następujących aktach prawnych:
● Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r., poz. 1327, t.j.),
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego
programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji
egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1305, z późn, zm.)
W ramach usługi każdy trzyosobowy zespół ekspercki wyłoniony dla każdej z 25 kwalifikacji,
przy wsparciu metodycznym Zamawiającego, przygotuje wymaganą dokumentację ilustrującą
dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących sprawdzania i oceniania odpowiedzi
do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015
r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w tym dostosowanie opisu tych kwalifikacji do
wymagań określonych w art. 38 ustawy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 28897,56 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

92312210-6 - Usługi świadczone przez autorów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane 1. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego
(podobnego/dodatkowego - zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp), polegającego na
dostosowaniu kolejnych kwalifikacji do wartości 212 373,59 netto.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Indywidualny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 17

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
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17) Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z
języka mniejszości narodowej – języka ukraińskiego

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących
sprawdzania i oceniania odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do
wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ustawa o
ZSK; Dz. U. z 2020 r., poz. 226, t.j.) ustanowionych w następujących aktach prawnych:
● Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r., poz. 1327, t.j.),
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego
programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji
egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1305, z późn, zm.)
W ramach usługi każdy trzyosobowy zespół ekspercki wyłoniony dla każdej z 25 kwalifikacji,
przy wsparciu metodycznym Zamawiającego, przygotuje wymaganą dokumentację ilustrującą
dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących sprawdzania i oceniania odpowiedzi
do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015
r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w tym dostosowanie opisu tych kwalifikacji do
wymagań określonych w art. 38 ustawy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 20897,56 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

92312210-6 - Usługi świadczone przez autorów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane 1. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego
(podobnego/dodatkowego - zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp), polegającego na
dostosowaniu kolejnych kwalifikacji do wartości 212 373,59 netto.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Indywidualny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
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Część 18

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

18) Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z
języka niemieckiego

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących
sprawdzania i oceniania odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do
wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ustawa o
ZSK; Dz. U. z 2020 r., poz. 226, t.j.) ustanowionych w następujących aktach prawnych:
● Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r., poz. 1327, t.j.),
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego
programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji
egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1305, z późn, zm.)
W ramach usługi każdy trzyosobowy zespół ekspercki wyłoniony dla każdej z 25 kwalifikacji,
przy wsparciu metodycznym Zamawiającego, przygotuje wymaganą dokumentację ilustrującą
dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących sprawdzania i oceniania odpowiedzi
do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015
r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w tym dostosowanie opisu tych kwalifikacji do
wymagań określonych w art. 38 ustawy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 20897,56 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

92312210-6 - Usługi świadczone przez autorów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane 1. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego
(podobnego/dodatkowego - zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp), polegającego na
dostosowaniu kolejnych kwalifikacji do wartości 212 373,59 netto.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Indywidualny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
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4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 19

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

19) Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z
języka polskiego

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących
sprawdzania i oceniania odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do
wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ustawa o
ZSK; Dz. U. z 2020 r., poz. 226, t.j.) ustanowionych w następujących aktach prawnych:
● Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r., poz. 1327, t.j.),
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego
programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji
egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1305, z późn, zm.)
W ramach usługi każdy trzyosobowy zespół ekspercki wyłoniony dla każdej z 25 kwalifikacji,
przy wsparciu metodycznym Zamawiającego, przygotuje wymaganą dokumentację ilustrującą
dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących sprawdzania i oceniania odpowiedzi
do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015
r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w tym dostosowanie opisu tych kwalifikacji do
wymagań określonych w art. 38 ustawy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 20897,56 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

92312210-6 - Usługi świadczone przez autorów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane 1. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego
(podobnego/dodatkowego - zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp), polegającego na
dostosowaniu kolejnych kwalifikacji do wartości 212 373,59 netto.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Indywidualny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
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Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 20

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

20) Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z
języka regionalnego – języka kaszubskiego

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących
sprawdzania i oceniania odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do
wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ustawa o
ZSK; Dz. U. z 2020 r., poz. 226, t.j.) ustanowionych w następujących aktach prawnych:
● Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r., poz. 1327, t.j.),
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego
programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji
egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1305, z późn, zm.)
W ramach usługi każdy trzyosobowy zespół ekspercki wyłoniony dla każdej z 25 kwalifikacji,
przy wsparciu metodycznym Zamawiającego, przygotuje wymaganą dokumentację ilustrującą
dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących sprawdzania i oceniania odpowiedzi
do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015
r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w tym dostosowanie opisu tych kwalifikacji do
wymagań określonych w art. 38 ustawy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 20897,56 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

92312210-6 - Usługi świadczone przez autorów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane 1. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego
(podobnego/dodatkowego - zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp), polegającego na
dostosowaniu kolejnych kwalifikacji do wartości 212 373,59 netto.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Indywidualny
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4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 21

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

21) Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z
języka rosyjskiego

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących
sprawdzania i oceniania odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do
wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ustawa o
ZSK; Dz. U. z 2020 r., poz. 226, t.j.) ustanowionych w następujących aktach prawnych:
● Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r., poz. 1327, t.j.),
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego
programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji
egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1305, z późn, zm.)
W ramach usługi każdy trzyosobowy zespół ekspercki wyłoniony dla każdej z 25 kwalifikacji,
przy wsparciu metodycznym Zamawiającego, przygotuje wymaganą dokumentację ilustrującą
dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących sprawdzania i oceniania odpowiedzi
do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015
r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w tym dostosowanie opisu tych kwalifikacji do
wymagań określonych w art. 38 ustawy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 20897,56 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

92312210-6 - Usługi świadczone przez autorów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane 1. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego
(podobnego/dodatkowego - zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp), polegającego na
dostosowaniu kolejnych kwalifikacji do wartości 212 373,59 netto.
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4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Indywidualny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 22

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

22) Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z
języka włoskiego

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących
sprawdzania i oceniania odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do
wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ustawa o
ZSK; Dz. U. z 2020 r., poz. 226, t.j.) ustanowionych w następujących aktach prawnych:
● Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r., poz. 1327, t.j.),
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego
programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji
egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1305, z późn, zm.)
W ramach usługi każdy trzyosobowy zespół ekspercki wyłoniony dla każdej z 25 kwalifikacji,
przy wsparciu metodycznym Zamawiającego, przygotuje wymaganą dokumentację ilustrującą
dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących sprawdzania i oceniania odpowiedzi
do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015
r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w tym dostosowanie opisu tych kwalifikacji do
wymagań określonych w art. 38 ustawy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 20897,56 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

92312210-6 - Usługi świadczone przez autorów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
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4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane 1. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego
(podobnego/dodatkowego - zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp), polegającego na
dostosowaniu kolejnych kwalifikacji do wartości 212 373,59 netto.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Indywidualny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 23

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

23) Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z
języka łacińskiego i kultury antycznej

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących
sprawdzania i oceniania odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do
wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ustawa o
ZSK; Dz. U. z 2020 r., poz. 226, t.j.) ustanowionych w następujących aktach prawnych:
● Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r., poz. 1327, t.j.),
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego
programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji
egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1305, z późn, zm.)
W ramach usługi każdy trzyosobowy zespół ekspercki wyłoniony dla każdej z 25 kwalifikacji,
przy wsparciu metodycznym Zamawiającego, przygotuje wymaganą dokumentację ilustrującą
dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących sprawdzania i oceniania odpowiedzi
do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015
r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w tym dostosowanie opisu tych kwalifikacji do
wymagań określonych w art. 38 ustawy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 20897,56 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

92312210-6 - Usługi świadczone przez autorów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30
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4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane 1. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego
(podobnego/dodatkowego - zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp), polegającego na
dostosowaniu kolejnych kwalifikacji do wartości 212 373,59 netto.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Indywidualny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 24

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

24) Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z
matematyki

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących
sprawdzania i oceniania odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do
wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ustawa o
ZSK; Dz. U. z 2020 r., poz. 226, t.j.) ustanowionych w następujących aktach prawnych:
● Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r., poz. 1327, t.j.),
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego
programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji
egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1305, z późn, zm.)
W ramach usługi każdy trzyosobowy zespół ekspercki wyłoniony dla każdej z 25 kwalifikacji,
przy wsparciu metodycznym Zamawiającego, przygotuje wymaganą dokumentację ilustrującą
dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących sprawdzania i oceniania odpowiedzi
do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015
r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w tym dostosowanie opisu tych kwalifikacji do
wymagań określonych w art. 38 ustawy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 20897,56 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

92312210-6 - Usługi świadczone przez autorów
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4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane 1. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego
(podobnego/dodatkowego - zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp), polegającego na
dostosowaniu kolejnych kwalifikacji do wartości 212 373,59 netto.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Indywidualny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 25

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

25) Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z
wiedzy o społeczeństwie

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących
sprawdzania i oceniania odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do
wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ustawa o
ZSK; Dz. U. z 2020 r., poz. 226, t.j.) ustanowionych w następujących aktach prawnych:
● Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r., poz. 1327, t.j.),
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego
programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji
egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1305, z późn, zm.)
W ramach usługi każdy trzyosobowy zespół ekspercki wyłoniony dla każdej z 25 kwalifikacji,
przy wsparciu metodycznym Zamawiającego, przygotuje wymaganą dokumentację ilustrującą
dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących sprawdzania i oceniania odpowiedzi
do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015
r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w tym dostosowanie opisu tych kwalifikacji do
wymagań określonych w art. 38 ustawy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 20897,56 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
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4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

92312210-6 - Usługi świadczone przez autorów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane 1. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego
(podobnego/dodatkowego - zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp), polegającego na
dostosowaniu kolejnych kwalifikacji do wartości 212 373,59 netto.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Indywidualny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia (takie same wymagania w odniesieniu do każdej części) mogą się
ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych
przepisów: 
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. 

Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w zakresie ust. 1-3. Ocena spełnienia tych
warunków odbędzie się na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu (Załącznik 1 do SIWZ).

4) zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
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B. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub
będzie dysponował 3 osobowym zespołem ekspertów. Zespół ekspertów musi spełniać łącznie
następujące kryteria w zakresie doświadczenia zgodnego z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r., poz. 1327, tj.): 
1) posiadać doświadczenie w pracy egzaminatora przedmiotów maturalnych 
2) posiadać doświadczenie w opracowywaniu ostatecznych wersji arkuszy egzaminacyjnych
wykorzystywanych w trakcie egzaminów maturalnych oraz opracowywaniu ostatecznej wersji
informatorów o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023
3) posiadać doświadczenie w przygotowywaniu aktualnych materiałów szkoleniowych dla
kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów związanych z egzaminem maturalnym.
Wszystkie wymagania określono w SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału, o których mowa w § 7 oraz w celu
wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych w § 6), wykonawca
ma obowiązek złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wg.
załącznika nr 1 oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. załącznika nr 2.
1) Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia,
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący
wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wg.
załącznika nr 1, składa każdy z wykonawców. 
3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 1, także oświadczenia podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego
zasoby.
2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona w danej części, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni,
aktualnych na dzień złożenia wymaganych podmiotowych środków dowodowych, tj . 
1) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, którego wzór stanowi
Załącznik nr 3 do SWZ.

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
Stosowne pełnomocnictwo (wzór zawarto w załączeniu do dokumentacji przetargowej) w oryginale lub
w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do pliku ZIP zawierającego ofertę.
5. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w
rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym
podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w
formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70
ustawy.
Wszystkie wymagania określono w SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
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doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Brak szczególnych wymagań.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści zawartej Umowy w następujących
okolicznościach: 
1) 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 § 12 Umowy, w ramach którego realizowane jest Zamówienie; 
2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących
Programu Operacyjnego wskazanego w § 12 Umowy lub wytycznych i zaleceń Instytucji
Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej I i II stopnia, w szczególności w zakresie
sprawozdawczości.
3) konieczność wprowadzenia zmian w terminach realizacji zamówienia (jego poszczególnych
etapów) będzie wynikała z przesłanek nieleżących po stronie Wykonawcy. 
4) Realizacja badania w kształcie opisanym w OPZ nie będzie możliwa, w przypadku zaistnienia
siły wyższej, w tym w związku z pandemią COVID-19. 
5) W przypadku konieczności wymiany eksperta realizującego zamówienie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-26 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Górczewska 8, 01-180 Warszawa
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8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-26 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wartość zamówień podobnych wpisanych przy poszczególnych częściach jest wartością łączną.
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	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.	W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału, o których mowa w § 7 oraz w celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych w § 6), wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wg. załącznika nr 1 oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. załącznika nr 2. 1)	Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 2)	W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wg. załącznika nr 1, składa każdy z wykonawców.  3)	Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 1, także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 2.	Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w danej części, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia wymaganych podmiotowych środków dowodowych, tj .  1)	wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.  3.	Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 4.	Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo (wzór zawarto w załączeniu do dokumentacji przetargowej) w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do pliku ZIP zawierającego ofertę. 5.	Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy. Wszystkie wymagania określono w SWZ.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)	wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-26 12:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Górczewska 8, 01-180 Warszawa
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-26 12:30
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-24

	SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE


