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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:486928-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi świadczone przez autorów
2021/S 187-486928

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: InsBadEdu
Adres pocztowy: ul. Górczewska 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-180
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zbigniew Obłoza
E-mail: zamowienia@ibe.edu.pl 
Tel.:  +48 222417131
Faks:  +48 222417111
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ibe.edu.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://bip.ibe.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Opracowanie 517 opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa 
wyższego
Numer referencyjny: IBE/34/2021

II.1.2) Główny kod CPV
92312210 Usługi świadczone przez autorów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych 
właściwych dla szkolnictwa wyższego w jęz. polskim i angielskim
z poziomu 6 i 7 PRK. Mając na względzie wynik pierwszego postępowania przetargowego (znak sprawy: 
IBE/3/2021) – do realizacji pozostało 517 opisów na 1000 planowanych.
Zgodnie z przyjętą definicją syntetyczna charakterystyka kwalifikacji powinna w prosty i zwięzły sposób 
prezentować to, co absolwent uczelni powinien wiedzieć, rozumieć i potrafić wykonać, a zarazem 
odzwierciedlać w adekwatny sposób poziom PRK/ERK przypisany do danej kwalifikacji.
Szczegółowe informacje dot. przedmiotu zamówienia zawarte są w Załączniku nr 4 - Opis Przedmiotu 
Zamówienia

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 612 473.65 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 1
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Z racji tego, iż zamawiana liczba opisów kwalifikacji (kierunków studiów) przekracza możliwości każdej szkoły 
wyższej w Polsce, zamawiający udzieli zamówienia kolejno wszystkim Wykonawcom, których oferta zostanie 
najwyżej oceniona w ustalonym kryterium (100% cena jednostkowa), do wyczerpania liczby 517 kwalifikacji.
Każda z ofert stanowić będzie odrębną część zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Opracowanie opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
92312210 Usługi świadczone przez autorów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych 
właściwych dla szkolnictwa wyższego w jęz. polskim i angielskim z poziomu 6 i 7 PRK. Mając na względzie 
wynik pierwszego postępowania przetargowego (znak sprawy: IBE/3/2021) – do realizacji pozostało 517 opisów 
na 1000 planowanych.
Zgodnie z przyjętą definicją syntetyczna charakterystyka kwalifikacji powinna w prosty i zwięzły sposób 
prezentować to, co absolwent uczelni powinien wiedzieć, rozumieć i potrafić wykonać, a zarazem 
odzwierciedlać w adekwatny sposób poziom PRK/ERK przypisany do danej kwalifikacji. Syntetyczna 
charakterystyka kwalifikacji powinna odzwierciedlać efekty uczenia się opisane w programie danego kierunku 
studiów, zatwierdzonym przez senat uczelni lub inny uprawniony do tego organ. Każdy program studiów jest 
unikatowy, dlatego nie zachodzi konflikt interesów między uczelniami. Właścicielem danego programu studiów/
sylabusa pozostaje uczelnia, która go zatwierdziła i tylko ona ma prawo wprowadzić opis do ZSK. Warto jednak 
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zwrócić uwagę na fakt, że syntetyczna charakterystyka kwalifikacji pełnej wprowadzona do rejestru ZRK staje 
się własnością publiczną.
Niniejsze zamówienie będzie realizowane w ramach projektu “Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na 
poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych 
systemu – ZSK4”
Zamawiający informuje, że zgodnie z zatwierdzonym budżetem projektu, na wykonanie pełnego zakresu 
zamówienia (517 opisów) posiada on kwotę 753 342,86 zł brutto. Mając na względzie doświadczenia związane 
z wcześniej udzielanymi zamówieniami, oraz aktualne rozeznanie rynku, Zamawiający przeznacza na 
wykonanie jednego opisu syntetycznych charakterystyk kwalifikacji w języku polskim i angielskim przewidziano 
kwotę 1447 zł brutto.
Z racji tego że każda oferta stanowi odrębną część zmówienia, w przypadku oferty z ceną wyższą iż 1447 zł 
brutto za jeden opis, Zamawiający może zgodnie z art. 255 pkt. 3 ustawy pzp, zdecydować o unieważnieniu 
postępowania w zakresie tej części.
Szczegółowe informacje dot. przedmiotu zamówienia zawarte są w Załączniku nr 4 - Opis Przedmiotu 
Zamówienia

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 612 473.65 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
UDA-POWR.02.13.00-00-0001/19

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji uzależniony jest od liczby zaoferowanych opisów.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział jedynie uczelnie spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 
2018 prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.1668 z dnia 30.8.2018).
Warunkiem udziału w postępowaniu jest również posiadanie uprawnień do prowadzenia studiów na danym 
kierunku zgodnie z zapisami w/w ustawy, lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami tj. ustawy z dnia
27 lipca 2005 prawo o szkolnictwie wyższym.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na 
podstawie oświadczeń zawartych w JEDZ (załącznik nr 1 do SWZ).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na 
podstawie oświadczeń zawartych w JEDZ (załącznik nr 1 do SWZ).

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
4. Płatność wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi w formie zaliczki oraz dwóch transz płatności, tj.
a) zaliczka – do 30 % wartości umowy określonej w ust. 1 po podpisaniu umowy,
b) I transza w wysokości 60 % wartości danego pakietu po złożeniu wersji wstępnych wszystkich opisów w
dedykowanym narzędziu webowym służącym do składania syntetycznych opisów,
c) II transza w pozostałej wysokości wartości danego pakietu po dostarczeniu do siedziby zamawiającego
(pocztą/kurierem) wydrukowanych oryginałów opracowanych opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji
(w języku polskim i angielskim) wraz akceptacją każdego z nich przez organ uczelni do tego uprawniony
(zgodnie z zapisami wewnętrznych regulaminów uczelni).

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/10/2021
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 31/12/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 25/10/2021
Czas lokalny: 12:30
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
3. Otwarcie ofert następuje w trybie przewidzianym w MiniPortalu.
4. Czynność otwarcia ofert nie jest publiczna.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje odczytane
podczas sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
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Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

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

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

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Art. 515. (Termin wniesienia odwołania)
1. Odwołanie wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:
a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub 
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo 
przekracza progi unijne;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na 
stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.
3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość 
jest równa albo przekracza progi unijne;
2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest 
mniejsza niż progi unijne.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie 
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia 
oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w 
terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 
30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w 
przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki - ogłoszenia 
o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia 
zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie 
zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie zawiera 
uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: jak w pkt VI.4.1.
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2021
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