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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:516711-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
2021/S 198-516711

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/

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:
Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji w 
Polsce (SRK dla GWŚIR)
Numer referencyjny: IBE/36/2021

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4) Krótki opis:
Celem niniejszego zamówienia jest opracowanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora gospodarki 
wodno-ściekowej i rekultywacji w Polsce.
SRK dla GWŚIR ma być narzędziem służącym porównywaniu kwalifikacji sektorowych, jak również ma stanowić 
rozwinięcie charakterystyk poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK)
Finalnym produktem zamówienia jest wskazany wyżej projekt SRK dla GWŚIR. Jego opracowanie nie jest 
równoznaczne z włączeniem tej ramy do ZSK, choć powinien on spełniać wszystkie kryteria niezbędne do 
włączenia, w tym w szczególności wykazywać pełną zgodność z charakterystykami PRK.
Szczegółowe informacje dot. przedmiotu zamówienia zawarte są w Załączniku nr 7 - Opis Przedmiotu 
Zamówienia

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 313 333.13 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79630000 Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Celem niniejszego zamówienia jest opracowanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora gospodarki 
wodno-ściekowej i rekultywacji w Polsce.
SRK dla GWŚIR ma być narzędziem służącym porównywaniu kwalifikacji sektorowych, jak również ma stanowić 
rozwinięcie charakterystyk poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK).
Opracowanie projektów sektorowych ram kwalifikacji dla wybranych sektorów wpisuje się w prace nad różnymi 
aspektami wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), które realizowane są przez Instytut Badań 
Edukacyjnych (IBE) w ramach projektu pozakonkursowego „Wspieranie funkcjonowania i doskonalenie 
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na rzecz wykorzystania oferowanych w nim rozwiązań do realizacji celów 
strategii rozwoju kraju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.
Finalnym produktem zamówienia jest wskazany wyżej projekt SRK dla GWŚIR. Jego opracowanie nie jest 
równoznaczne z włączeniem tej ramy do ZSK, choć powinien on spełniać wszystkie kryteria niezbędne do 
włączenia, w tym w szczególności wykazywać pełną zgodność z charakterystykami PRK.
Szczegółowe informacje dot. przedmiotu zamówienia zawarte są w Załączniku nr 7 - Opis Przedmiotu 
Zamówienia

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wstępna koncepcja merytoryczna stworzenia projektu SRK dla sektora gospodarki 
wodno-ściekowej i rekultywacji w Polsce (SRK dla GWŚIR) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Skład zespołu eksperckiego / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: Wstępny plan i harmonogram realizacji zamówienia / Waga: 10
Cena - Waga: 30

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 313 333.13 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Koniec: 30/06/2022
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:
„Wspieranie funkcjonowania i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na rzecz wykorzystania 
oferowanych w nim rozwiązań do realizacji celów strategii rozwoju kraju” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, 
POWR.02.13.00-00-0001/20

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) przed 
upływem terminu składania ofert określonego
w SWZ.

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na 
podstawie oświadczeń zawartych w JEDZ (załącznik nr 1 do SWZ).

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
A) w zakresie doświadczenia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), należycie 
wykonał:
a) co najmniej 1 usługę analizy kompetencji i/lub kwalifikacji w sektorze gospodarki wodno-ściekowej i 
rekultywacji (np. sporządzenie „bilansu” kwalifikacji nadawanych w sektorze GWŚIR, rozpoznanie kluczowych 
kompetencji wymaganych wobec pracowników zatrudnionych w tym sektorze, analiza popytu i podaży na 
kompetencje i kwalifikacje, opracowanie ram kwalifikacji, „map” kwalifikacji, itp.);
b) co najmniej 2 usługi dotyczące kształcenia lub szkolenia na potrzeby sektora gospodarki wodno-ściekowej i 
rekultywacji w Polsce;
Za równoznaczne z wykonywaniem usług, o których mowa wyżej, Zamawiający uzna identyczne zadania 
wykonywane w ramach działalności własnej (statutowej) Wykonawcy. W takim przypadku, za dokumenty 
potwierdzające należyte wykonanie tych zadań Zamawiający uzna poświadczenia uczestników szkoleń 
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(np. ankiety uczestnika) lub podmiotów korzystających z przeprowadzonych analiz lub innych dokumentów 
odnoszących się do jakości wykonanych zadań.
B. W zakresie kwalifikacji personelu
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował 
osobami które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, spełniającymi poniższe wymagania:
a) osobą pełniącą funkcję kierownika merytorycznego projektu, posiadającą specjalistyczną wiedzę na 
temat kompetencji wykorzystywanych w sektorze gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji oraz kwalifikacji 
funkcjonujących w tym sektorze, a także udokumentowane doświadczenie zawodowe na poziomie krajowym 
lub europejskim w tym obszarze. Za wystarczające kompetencje i doświadczenie Zamawiający uzna udział 
w ostatnich 5 latach w pracach nad identyfikacją i analizą kluczowych kompetencji w sektorze GWŚIR, udział 
w pracach związanych z certyfikacją kompetencji osób działających w sektorze GWŚIR i prac dotyczących 
opracowywania programów kształcenia w sektorze zgodnych z PRK,
b) osobą pełniącą funkcję koordynatora projektu, posiadającą doświadczenie w zarządzaniu lub koordynacji, 
co najmniej 2 projektami o minimalnej wartości 100 tys. złotych każdy (lub równowartość tej kwoty, obliczona 
zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia zawarcia umowy na realizację projektu).
Funkcje kierownika i koordynatora może pełnić jedna osoba, jeżeli spełnia wszystkie powyższe wymagania.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Możliwość zaliczki do 30% ( jeżeli powyżej 100tys niezbędna jest gwarancja zabezpieczająca zwrot pełnej 
kwoty zaliczki). Zaliczka rozliczana proporcjonalnie w ramach każdej transzy.
1) I rata – w kwocie ......................., 30% wartości umowy (słownie: ………………………) brutto, płatna po 
odebraniu i zaakceptowaniu wstępnego projektu SRK GWŚIR,
2) II rata – w kwocie ......................., 40% wartości umowy (słownie: ………………………) brutto, płatna po 
odebraniu i zaakceptowaniu szczegółowego konspektu raportu końcowego,
3) III rata – w kwocie …………………., pozostałej wartości umowy (słownie: ……………………..) brutto, płatna 
po wykonaniu i rozliczeniu całości umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/11/2021
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
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Oferta musi zachować ważność do: 10/01/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 15/11/2021
Czas lokalny: 12:30
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie niepubliczne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
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7) Oferta merytoryczna, na użytek oceny oferty przez pryzmat kryteriów wskazanych w §16, składająca się z:
1. Koncepcji merytorycznej tworzenia SRK dla GWŚiR, w której Wykonawca przedstawi:
a) propozycję modyfikacji określenia zakresu sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji 
przedstawionego w punkcie 1.3.2 OPZ lub uzasadnienie braku konieczności wprowadzania modyfikacji;
b) w jaki sposób wyodrębni wyznaczniki sektorowe w sektorze gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji;
c) założenia dotyczące tworzenia charakterystyk poziomów SRK dla GWŚIR;
d) koncepcję wykorzystania innych materiałów/opracowań, pomocnych w tworzeniu charakterystyk poziomów 
SRK dla GWŚIR (np. sektorowych ram kwalifikacji w innych krajach, klasyfikacji celów nauczania, ogłoszeń o 
pracę, ofert i programów kursów i szkoleń itp.).
2. Zespołu ekspertów (patrz: 2.2 OPZ), zawierającego:
a) wykaz osób, które wejdą w skład zespołu ekspertów i będą brać udział w realizacji zamówienia
b) krótkie biogramy ekspertów, maksymalnie jedna strona A4 dla każdego, potwierdzające ich, zgodne z 
punktem 2.2.1 OPZ, predyspozycje do uczestniczenia w projekcie;
c) podpisane przez wskazywanych ekspertów oświadczenia, potwierdzające ich zgodę na udział w pracach nad 
wykonaniem zamówienia .
d) opis sposobów motywowania ekspertów do aktywnego udziału w przedsięwzięciu;
e) zakres zadań członków zespołu eksperckiego oraz tryb i organizację prac zespołu (ze wskazaniem obszarów 
odpowiedzialności).
Przedstawienie przez wykonawcę wspomnianego wykazu, biogramów i oświadczeń ekspertów będzie miało 
na celu ocenę, w jakim zakresie Wykonawca dysponuje odpowiednimi zasobami umożliwiającymi należyte 
wykonanie zamówienia.
3. Planu i harmonogramu realizacji zamówienia:
a) koncepcję wdrożenia członków zespołu merytorycznego i eksperckiego w założenia PRK i sektorowych 
ram kwalifikacji, z uwzględnieniem organizowanego przez Zamawiającego. w początkowym etapie projektu, 
seminarium wprowadzającego w te zagadnienia;
b) etapy prac nad SRK dla GWŚIR , określając ich formę (np. prace warsztatowe, eksperckie panele 
dyskusyjne, konsultacje, prace badawcze);
c) planowane produkty kolejnych etapów prac;
d) harmonogram prac w ujęciu tygodniowym, z uwzględnieniem:
● opracowania koncepcji merytorycznej stworzenia projektu SRK dla GWŚIR,
● prowadzenia prac zespołu opracowującego wstępny projekt SRK dla GWŚIR,
● dostarczenia wstępnego projektu SRK dla GWŚIR w terminie do 31.03.2022r.,
● stworzenia koncepcji weryfikacji, a następnie przeprowadzenia procesu konsultacji i weryfikacji wstępnego 
projektu SRK dla GWŚIR,
● uwzględnienia uwag zgłoszonych w trakcie weryfikacji projektu SRK dla GWŚIR ze środowiskiem branżowym,
● przekazania szczegółowego konspektu raportu końcowego oraz jego konsultacji z Zamawiającym na 
wspólnym seminarium nie później niż 30 dni przed terminem złożenia raportu końcowego,
● dostarczenia ostatecznego produktu (raportu końcowego oraz prezentacji multimedialnej) po konsultacjach z 
Zamawiającym w terminie do 30.06.2022r. Konsultacje treści raportu końcowego z Zamawiającym odbędą się 
co najmniej na 14 dni przed datą ostatecznego oddania raportu końcowego.
Opracowania (projekty) wskazane w pkt 7 są niezbędne do merytorycznej oceny oferty zgodnie z kryteriami 
wskazanymi w § 16. Brak któregokolwiek opracowania stanowi o niezgodnością treści oferty z warunkami 
zamówienia i spowoduje, z uwzględnieniem możliwości zawartych w art. 223 ustawy, odrzucenie oferty na 
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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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:
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 
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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
Oficjalna nazwa: jak w pkt VI.4.1.
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/10/2021
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