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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

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

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

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

II.1.1) Nazwa:
Druk, skład i dystrybucja materiałów projektowych.
Numer referencyjny: IBE/39/2021

II.1.2) Główny kod CPV
79820000 Usługi związane z drukowaniem

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest skład, druk i dystrybucja niektórych elementów narzędzi do diagnozy funkcji 
poznawczych, w tym funkcji wykonawczych i językowych, opracowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych 
(lider projektu) we współpracy z partnerem projektu – Uniwersytetem SWPS w Warszawie. Komplet narzędzi 
składa się z testów w postaci aplikacji komputerowej, uzupełnionych materiałami w postaci papierowej (arkusze 
testów, podręczniki, instrukcje itp.) i/lub elektronicznej.

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

07/01/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: InsBadEdu
Dane referencyjne ogłoszenia: 2021-170153

mailto:zamowienia@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 240-632130
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 07/12/2021

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy:
Zamiast:
Warunki realizacji umowy:
Kwota wynagrodzenia płatna jest w dwóch transzach:
I rata – w kwocie stanowiącej 40% całkowitej wartości umowy, płatna po zatwierdzeniu przez Zamawiającego 
składu wszystkich materiałów
II rata - w pozostałej kwocie po zrealizowaniu całości umowy.
Zaliczka do 100 tys bez zabezpieczenia. Zaliczka może być wypłacona powyżej kwoty 100 000,00 zł (słownie: 
stu tysięcy zł) brutto do wysokości 30% wartości umowy, pod warunkiem uprzedniego złożenia Zamawiającemu 
przez Wykonawcę zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
Gwarancja musi dotyczyć całej wnioskowanej kwoty zaliczki oraz nieodwołalnie i bezwarunkowo uprawniać 
Zamawiającego, na jego pierwsze żądanie, do otrzymania kwoty odpowiadającej kwocie wnioskowanej zaliczki, 
w okresie od dnia wypłaty
Powinno być:
Warunki realizacji umowy:
Kwota wynagrodzenia płatna jest w dwóch transzach:
I rata – w kwocie stanowiącej 40% całkowitej wartości umowy, płatna po zatwierdzeniu przez Zamawiającego 
składu wszystkich materiałów, przy czym płatność połowy tej kwoty jest możliwa po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego składu materiałów postdiagonostycznych (oznaczone jako “mat.post.”).
II rata - w pozostałej kwocie po zrealizowaniu całości umowy.
Zaliczka do 100 tys bez zabezpieczenia. Zaliczka może być wypłacona powyżej kwoty 100 000,00 zł (słownie: 
stu tysięcy zł) brutto do wysokości 30% wartości umowy, pod warunkiem uprzedniego złożenia Zamawiającemu 
przez Wykonawcę zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
Gwarancja musi dotyczyć całej wnioskowanej kwoty zaliczki oraz nieodwołalnie i bezwarunkowo uprawniać 
Zamawiającego, na jego pierwsze żądanie, do otrzymania kwoty odpowiadającej kwocie wnioskowanej zaliczki, 
w okresie od dnia wypłaty
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą.
Zamiast:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Oferta musi zachować ważność do: 28/02/2022
Powinno być:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Oferta musi zachować ważność do: 28/03/2022
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 12/01/2022
Czas lokalny: 12:00

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:632130-2021:TEXT:PL:HTML
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Powinno być:
Data: 17/01/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/01/2022
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 17/01/2022
Czas lokalny: 12:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


