
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Badanie rozpoznawalności Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) i Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK)

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

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00084462/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.10. Okres realizacji - dni

Przed zmianą: 
80

Po zmianie: 
90

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą: 
Termin wykonania zamówienia:
Wykonawca przystąpi do wykonania usług w dniu zawarcia umowy i zakończy ich realizację w terminie 80 dni roboczych od
dnia podpisania umowy.

Zamawiający wymaga złożenia:
7) Oferta merytoryczna, składająca się z:
- na użytek oceny oferty przez pryzmat kryteriów wskazanych w §16
i. opis procedury doboru próby oraz opis sposobu rekrutacji respondentów do badania właściwego, zapewniające
reprezentatywność próby na poziomie ogólnopolskim,
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ii. opis rozwiązań/procedur zapewniających jakość badania, 
iii. wykaz doświadczenia członków zespołu wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
Opracowania wskazane w pkt 7 i-ii są niezbędnym elementem oferty. Brak takiego elementu 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.

Zamawiający odrzuci ofertę, jako niespełniającą wymagań technicznych, która 
a) w kryterium 2 (Ocena Merytoryczna) uzyska mniej niż 50% możliwych punktów w tym kryterium (tj. mniej niż 30 punktów) 
b) w podkryterium 2 (Opis procedury doboru próby oraz opis sposobu rekrutacji respondentów do badania właściwego,
zapewniające reprezentatywność próby na poziomie ogólnopolskim) - uzyska 0 punktów

Po zmianie: 
Termin wykonania zamówienia:
Wykonawca przystąpi do wykonania usług w dniu zawarcia umowy i zakończy ich realizację w terminie 90 dni roboczych od
dnia podpisania umowy.

Zamawiający wymaga złożenia:
7) Oferta merytoryczna, składająca się z:
- na użytek oceny oferty przez pryzmat kryteriów wskazanych w §16
i. opis procedury doboru próby oraz opis sposobu rekrutacji respondentów do badania właściwego, zapewniające
reprezentatywność próby na poziomie ogólnopolskim,
ii. opis rozwiązań/procedur zapewniających jakość badania, 
iii. wykaz doświadczenia członków zespołu wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
Opracowania wskazane w pkt 7 i-ii są niezbędnym elementem oferty. Brak takiego elementu 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.

Zamawiający odrzuci ofertę, jako niespełniającą wymagań technicznych, która 
a) w kryterium 2 (Ocena Merytoryczna) uzyska mniej niż 50% możliwych punktów w tym kryterium (tj. mniej niż 30 punktów) 
b) w podkryterium 2 (Opis procedury doboru próby oraz opis sposobu rekrutacji respondentów do badania właściwego,
zapewniające reprezentatywność próby na poziomie ogólnopolskim) - uzyska 0 punktów
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