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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Instytut Badań Edukacyjnych Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Górczewska 8

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  01-180 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 222417134

Osoba do kontaktów:  Katarzyna Kozielewska

E-mail:  zamowienia@ibe.edu.pl Faks:  +48 222417111

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://bip.ibe.edu.pl/index.php/
zamowienia-publiczne

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Badanie losów absolwentów szkół zawodowych

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie badania jakościowego interesariuszy kształcenia
zawodowego (moduł 1.), badania ilościowego (moduł 2.) oraz ankiety audytoryjnej (moduł 3.). Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ – OPZ.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 79315000  



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

3 / 9

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
IBE/61/D/2014

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_InsBadEdu
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-089804   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 132-236697  z dnia:  12/07/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
09/07/2014  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3)

Zamiast:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny
spełniania wymogów:
Wykonawca zobowiązany jest
załączyć do oferty:
1) wypełnione i podpisane
oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu,
którego wzór
stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
Jeżeli Wykonawcy
wspólnie ubiegają się o udzielenie
zamówienia
dokument ten mogą złożyć łącznie;
2) wykaz wykonanych, a w
przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również
wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, w
okresie ostatnich

Powinno być:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny
spełniania wymogów:
Wykonawca zobowiązany jest
załączyć do oferty:
1) wypełnione i podpisane
oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu,
którego wzór
stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
Jeżeli Wykonawcy
wspólnie ubiegają się o udzielenie
zamówienia
dokument ten mogą złożyć łącznie;
2) wykaz wykonanych, a w
przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również
wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, w
okresie ostatnich
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trzech lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału
w postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy
– w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały
wykonane oraz
załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są
wykonywane należycie.
Stosownie do dyspozycji zawartej w
§ 1 ust. 4
Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19
lutego 2013 r. w sprawie
dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy,
oraz form w jakich
te dokumenty mogą być składane
(Dz.U. 2013 r., poz.
231) Zamawiający wymaga
uwzględnienia w wykazie
co najmniej usług określonych w § 6
ust. 1 pkt. 2) SIWZ
(I PKT III.2.3) niniejszego ogłoszenia
o zamówieniu),
załączając jednocześnie dowody
potwierdzające czy
zostały one wykonane lub są
wykonywane należycie.
Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3
do SIWZ. Jeżeli
Wykonawcy wspólnie ubiegają się o
udzielenie
zamówienia dokument ten składa
przynajmniej jeden z
nich.
a) Dowodami, o których mowa
powyżej, z
zastrzeżeniem zapisów §9 ust. 2

trzech lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału
w postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy
– w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały
wykonane oraz
załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są
wykonywane należycie.
Stosownie do dyspozycji zawartej w
§ 1 ust. 4
Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19
lutego 2013 r. w sprawie
dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy,
oraz form w jakich
te dokumenty mogą być składane
(Dz.U. 2013 r., poz.
231) Zamawiający wymaga
uwzględnienia w wykazie
co najmniej usług określonych w § 6
ust. 1 pkt. 2) SIWZ
(I PKT III.2.3) niniejszego ogłoszenia
o zamówieniu),
załączając jednocześnie dowody
potwierdzające czy
zostały one wykonane lub są
wykonywane należycie.
Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3
do SIWZ. Jeżeli
Wykonawcy wspólnie ubiegają się o
udzielenie
zamówienia dokument ten składa
przynajmniej jeden z
nich.
a) Dowodami, o których mowa
powyżej, z
zastrzeżeniem zapisów §9 ust. 2
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Rozporządzenia są:
i. poświadczenie, z tym że w
odniesieniu do nadal
wykonywanych dostaw lub usług
okresowych lub
ciągłych poświadczenie powinno być
wydane nie wcześniej niż na 3
miesiące przed
upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w
postępowaniu albo ofert;
ii. w przypadku zamówień na
dostawy lub usługi –
oświadczenie wykonawcy – jeżeli z
uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie
jest w stanie uzyskać poświadczenia,
o którym mowa w
pkt i) powyżej;
b) W przypadku gdy zamawiający
jest podmiotem, na
rzecz którego dostawy lub usługi
wskazane w wykazie,
o którym mowa powyżej zostały
wcześniej wykonane,
wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów,
o których mowa w lit. a) powyżej.
3) wykaz osób, które będą
uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia
odpowiedzialnych za
świadczenie usług, wraz z
informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz
informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami;
którego wzór stanowi Załącznik nr 4

Rozporządzenia są:
i. poświadczenie, z tym że w
odniesieniu do nadal
wykonywanych dostaw lub usług
okresowych lub
ciągłych poświadczenie powinno być
wydane nie wcześniej niż na 3
miesiące przed
upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w
postępowaniu albo ofert;
ii. w przypadku zamówień na
dostawy lub usługi –
oświadczenie wykonawcy – jeżeli z
uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie
jest w stanie uzyskać poświadczenia,
o którym mowa w
pkt i) powyżej;
b) W przypadku gdy zamawiający
jest podmiotem, na
rzecz którego dostawy lub usługi
wskazane w wykazie,
o którym mowa powyżej zostały
wcześniej wykonane,
wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów,
o których mowa w lit. a) powyżej.
3) wykaz osób, które będą
uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia
odpowiedzialnych za
świadczenie usług, wraz z
informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz
informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami;
którego wzór stanowi Załącznik nr 4
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do SIWZ. Jeżeli
Wykonawcy wspólnie ubiegają się o
udzielenie
zamówienia dokument ten składa
przynajmniej jeden z
nich.
Wymagane dokumenty powinny być
przedstawione
w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez
osobę lub osoby, uprawnione do
reprezentowania
Wykonawcy z
wyjątkiem oświadczenia o którym
mowa w pkt 1,
które powinno być przedstawione w
oryginale. W
przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o
udzielenie zamówienia, kopie
dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych
podmiotów są
poświadczane za zgodność z
oryginałem przez
Wykonawcę lub przez te podmioty.
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
WARUNEK POSIADANIA WIEDZY I
DOŚWIADCZENIA
O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
wykażą należyte wykonanie, a w
przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych wykonywanie w okresie
ostatnich 3 lat, przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej dwóch usług, z których
każda polegała na przeprowadzeniu
badania jakościowego i ilościowego,
przy czym:

do SIWZ. Jeżeli
Wykonawcy wspólnie ubiegają się o
udzielenie
zamówienia dokument ten składa
przynajmniej jeden z
nich.
Wymagane dokumenty powinny być
przedstawione
w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez
osobę lub osoby, uprawnione do
reprezentowania
Wykonawcy z
wyjątkiem oświadczenia o którym
mowa w pkt 1,
które powinno być przedstawione w
oryginale. W
przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o
udzielenie zamówienia, kopie
dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych
podmiotów są
poświadczane za zgodność z
oryginałem przez
Wykonawcę lub przez te podmioty.
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
WARUNEK POSIADANIA WIEDZY I
DOŚWIADCZENIA
O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
wykażą należyte wykonanie, a w
przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych wykonywanie w okresie
ostatnich 3 lat, przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej dwóch usług, z których
każda polegała na przeprowadzeniu
badania jakościowego i ilościowego,
przy czym:
a. co najmniej jedna z tych usług
miała wartość nie mniejszą niż
200 000 zł brutto (a w przypadku,
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a. co najmniej jedna z tych usług
miała wartość nie mniejszą niż
200 000 zł brutto (a w przypadku,
jeżeli wartość usługi została w
umowie wyrażona w walucie obcej
– równowartość 200 000 zł brutto
wg średniego kursu NBP z dnia
zawarcia umowy o wykonanie
zamówienia);
b. co najmniej jedna z tych usług
obejmowała minimum 40 wywiadów
z uczniami albo dotyczyła sytuacji
zawodowej osób młodych, gdzie
liczba respondentów wynosiła co
najmniej 1000 osób (N=1000).
WARUNEK DYSPONOWANIA
OSOBAMI ZDOLNYMI
DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA
O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
wykażą
dysponowanie co najmniej
5 osobami, z których:
a. osoba, która pełnić będzie funkcję
kierownika
badania posiada doświadczenie w
kierowaniu/
nadzorowaniu co najmniej 2
badaniami jakościowymi,
w tym jednym o wartości co najmniej
200 000 zł brutto
(a w przypadku, jeżeli wartość usługi
została w umowie
wyrażona w walucie obcej –
równowartość 200 000 zł
brutto wg średniego kursu NBP z
dnia zawarcia umowy
o wykonanie zamówienia),
b. przynajmniej dwaj badacze
posiadają doświadczenie
w realizacji, tj. w nadzorowaniu/
koordynowaniu
przynajmniej dwóch badań
jakościowych, w których
(w każdym z nich) liczba

jeżeli wartość usługi została w
umowie wyrażona w walucie obcej
– równowartość 200 000 zł brutto
wg średniego kursu NBP z dnia
zawarcia umowy o wykonanie
zamówienia);
b. co najmniej jedna z tych usług
obejmowała minimum 15 wywiadów
(IDI lub FGI) z uczniami lub
absolwentami szkół zawowdowych
albo obejmowała co najmniej 1 000
wywiadów CAPI z uczniami lub
absolwentami szkół zawodowych,
przy czym w każdym przypadku
tematyka wywiadów dotyczyła
sytuacji zawodowej osób badanych
lub nauki zawodu lub planów
zawodowych.
WARUNEK DYSPONOWANIA
OSOBAMI ZDOLNYMI
DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA
O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
wykażą
dysponowanie co najmniej
5 osobami, z których:
a. osoba, która pełnić będzie funkcję
kierownika
badania posiada doświadczenie w
kierowaniu/
nadzorowaniu co najmniej 2
badaniami jakościowymi,
w tym jednym o wartości co najmniej
200 000 zł brutto
(a w przypadku, jeżeli wartość usługi
została w umowie
wyrażona w walucie obcej –
równowartość 200 000 zł
brutto wg średniego kursu NBP z
dnia zawarcia umowy
o wykonanie zamówienia),
b. przynajmniej dwaj badacze
posiadają doświadczenie
w realizacji, tj. w nadzorowaniu/
koordynowaniu
przynajmniej dwóch badań
jakościowych, w których
(w każdym z nich) liczba
respondentów wynosiła co
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respondentów wynosiła co
najmniej 50 osób (N=50),
c. przynajmniej dwaj badacze
posiadają doświadczenie
w realizacji, tj. w nadzorowaniu/
koordynowaniu
przynajmniej dwóch badań
ilościowych, w których
(w każdym z nich) liczba
respondentów wynosiła co
najmniej 2000 osób (N=2000),

najmniej 50 osób (N=50),
c. przynajmniej dwaj badacze
posiadają doświadczenie
w realizacji, tj. w nadzorowaniu/
koordynowaniu
przynajmniej dwóch badań
ilościowych, w których
(w każdym z nich) liczba
respondentów wynosiła co
najmniej 2000 osób (N=2000),

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/07/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-097363
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