
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Udoskonalenie dwóch narzędzi cyfrowych: Mojego Portfolio i Mojej Walidacji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Instytut Badań Edukacyjnych

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000178235

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Górczewska 8

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 01-180

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

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

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

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

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00128242/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-07-27 13:45

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00112980/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku
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odbędzie się na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
(Załącznik 1 do SIWZ).

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych
przepisów: 
Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku
odbędzie się na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
(Załącznik 1 do SIWZ).

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. 

Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku
odbędzie się na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
(Załącznik 1 do SIWZ).

4) zdolności technicznej lub zawodowej tj.:

A. w odniesieniu do posiadania wiedzy i doświadczenia tj.;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat,
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie: 
a) co najmniej 3 usług polegających na przeprowadzeniu badań użyteczności serwisów
internetowych lub aplikacji webowej, lub projektowaniu doświadczeń użytkownika o wartości co
najmniej 40 000 zł brutto dla każdej usługi (w przypadku, gdy wartość umowy została określona
w walucie innej niż złoty, przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez
Prezesa NBP i obowiązującego w dniu podpisania umowy na realizację usługi);

b) co najmniej 3 usług polegających na wdrożeniu serwisu internetowego lub aplikacji webowej o
wartości co najmniej 90 000 zł brutto dla każdej usługi (w przypadku, gdy wartość umowy
została określona w walucie innej niż złoty, przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego
ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu podpisania umowy na realizację
usługi).

Zamawiający dopuszcza wskazanie przez Wykonawcę jednej usługi, na potwierdzenie
spełniania warunków określonych w ppkt a) i b).

B. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Wykonawca wykaże się posiadaniem zespołu, składającego się co najmniej z 5 osób, którego
członkowie będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, spełniającymi poniższe wymagania:
a) Kierownikiem/Kierowniczką Projektu – osobą, która odpowiadała za realizację co najmniej 3
projektów (o wartości co najmniej 40 000 złotych brutto każdy) polegających na badaniu
serwisów internetowych lub projektowaniu doświadczeń użytkownika oraz kierowała zespołem
nie mniejszym niż 3 osoby (w przypadku każdego z projektów);

b) Projektantem/Projektantką UX - osobą, która posiada doświadczenie w:
1. projektowaniu złożonych interfejsów z uwzględnieniem architektury informacji, interakcji oraz
RWD;
2. analizie interfejsów pod kątem użyteczności i funkcjonalności 
z wykorzystaniem heurystyk;
3. opracowywaniu dokumentacji pod kątem wdrożenia interfejsu;
c) Badaczem/badaczką UX - osobą, która posiada doświadczenie w:
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1. projektowaniu badań w zakresie doboru techniki badawczej 
w testowaniu produktów cyfrowych;
2. przeprowadzaniu badań z uwzględnieniem celów biznesowych;
3. analizie i wnioskowaniu na podstawie wyników badań oraz ich prezentacji w formie raportów
zawierających rekomendacje rozwojowe;
d) Grafikiem/Graficzką - osobą, która posiada doświadczenie w projektowaniu stron
internetowych;

e) Programistą/Programistką - osobą, która posiada doświadczenie w zakresie aplikacji
webowych z użyciem technologii PHP (framework Laravel) i .NET.
(Spełnianie warunków określonych w punkcie b-e) należy potwierdzić opisem projektów w
którym dane osoby uczestniczyły.

Po zmianie: 
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku
odbędzie się na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
(Załącznik 1 do SIWZ).

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych
przepisów: 
Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku
odbędzie się na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
(Załącznik 1 do SIWZ).

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. 

Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku
odbędzie się na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
(Załącznik 1 do SIWZ).

4) zdolności technicznej lub zawodowej tj.:

A. w odniesieniu do posiadania wiedzy i doświadczenia tj.;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat,
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie: 
a) co najmniej 3 usług polegających na przeprowadzeniu badań użyteczności serwisów
internetowych lub aplikacji webowej, lub projektowaniu doświadczeń użytkownika o wartości co
najmniej 40 000 zł brutto dla każdej usługi (w przypadku, gdy wartość umowy została określona
w walucie innej niż złoty, przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez
Prezesa NBP i obowiązującego w dniu podpisania umowy na realizację usługi);

b) co najmniej 3 usług polegających na wdrożeniu serwisu internetowego lub aplikacji webowej o
wartości co najmniej 90 000 zł brutto dla każdej usługi (w przypadku, gdy wartość umowy
została określona w walucie innej niż złoty, przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego
ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu podpisania umowy na realizację
usługi).

Zamawiający dopuszcza wskazanie przez Wykonawcę jednej usługi, na potwierdzenie
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spełniania warunków określonych w ppkt a) i b).

B. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Wykonawca wykaże się posiadaniem zespołu, składającego się co najmniej z 5 osób, którego
członkowie będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, spełniającymi poniższe wymagania:
a) Kierownikiem/Kierowniczką Projektu – osobą, która odpowiadała za realizację co najmniej 3
projektów (o wartości co najmniej 40 000 złotych brutto każdy) polegających na badaniu
serwisów internetowych lub projektowaniu doświadczeń użytkownika oraz kierowała zespołem
nie mniejszym niż 3 osoby (w przypadku każdego z projektów);

b) Projektantem/Projektantką UX - osobą, która posiada doświadczenie w:
1. projektowaniu złożonych interfejsów z uwzględnieniem architektury informacji, interakcji oraz
RWD;
2. analizie interfejsów pod kątem użyteczności i funkcjonalności 
z wykorzystaniem heurystyk;
3. opracowywaniu dokumentacji pod kątem wdrożenia interfejsu;
c) Badaczem/badaczką UX - osobą, która posiada doświadczenie w:
1. projektowaniu badań w zakresie doboru techniki badawczej 
w testowaniu produktów cyfrowych;
2. przeprowadzaniu badań z uwzględnieniem celów biznesowych;
3. analizie i wnioskowaniu na podstawie wyników badań oraz ich prezentacji w formie raportów
zawierających rekomendacje rozwojowe;
d) Grafikiem/Graficzką - osobą, która posiada doświadczenie w projektowaniu stron
internetowych;

e) Programistą/Programistką - osobą, która posiada doświadczenie w zakresie aplikacji
webowych z użyciem technologii PHP (framework Laravel).
(Spełnianie warunków określonych w punkcie b-e) należy potwierdzić opisem projektów w
którym dane osoby uczestniczyły.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-07-28 12:00

Po zmianie: 
2021-08-02 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-07-28 12:30

Po zmianie: 
2021-08-02 12:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
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Przed zmianą: 
2021-08-26

Po zmianie: 
2021-08-31
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