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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 222417173

Osoba do kontaktów:  Zbigniew Obłoza

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:
Organizacja seminariów, warsztatów, konferencji dla Instytutu Badań Edukacyjnych

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia są usługi pośrednictwa związane z organizacją seminariów, warsztatów i konferencji
dla Instytutu Badań Edukacyjnych, polegająca w szczególności na zapewnieniu bazy konferencyjno -
szkoleniowej wraz ze sprzętem konferencyjnym, noclegów, wyżywienia i transportu dla uczestników w/w
wydarzeń.
Przykładowy opis wydarzeń
W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się realizację poniżej opisanych typów wydarzeń, przy czym
są to wydarzenia planowane, których ostateczny charakter może ulec modyfikacji (np. liczba uczestników,
ilość i rodzaj wyżywienia, noclegi, transport etc), niżej opisane wymagane usługi towarzyszące wydarzeniom
nie stanowią zamkniętego katalogu usług, wskazują jednie Wykonawcy na przewidywaną wielkość i zakres
wydarzeń i wiążące się z tym usługi Wykonawcy:
a. Wydarzenia jednodniowe:
• Do 30 osób - przewidywana liczba wydarzeń: 9
• Do 60 osób - przewidywana liczba wydarzeń: 5
• Do 100 osób - przewidywana liczba wydarzeń: 8
• Do 200 osób - przewidywana liczba wydarzeń: 2
• Do 300 osób - przewidywana liczba wydarzeń: 5
b. Wydarzenia dwudniowe:
• Do 20 osób - przewidywana liczba wydarzeń: 29
• Do 180 osób - przewidywana liczba wydarzeń: 1
c. Wydarzenia trzydniowe:
• Do 130 osób - przewidywana liczba wydarzeń: 3
d. Wydarzenia pięciodniowe:
• Do 50 osób - przewidywana liczba wydarzeń: 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 7 do SIWZ – Opis Przedmiotu
Zamówienia.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 55120000  
Dodatkowe przedmioty 79951000  
 79950000  
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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)
Znak sprawy: IBE/80/DM/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:   2014-130621   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 193-341128  z dnia:  08/10/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
03/10/2014  (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.1.2. Główne warunki finansowe
i uzgodnienia płatnicze i/lub
odniesienie do odpowiednich
przepisów je regulujących:

Zamiast:

§ 3 (Wynagrodzenie Wykonawcy)
1. Wykonawcy z tytułu wykonania
Umowy przysługuje wynagrodzenie
w maksymalnej wysokości ___
PLN brutto (słownie: ___), zgodnie
z ofertą Wykonawcy stanowiącą
załącznik nr 2 do Umowy.
2. Na należne Wykonawcy
wynagrodzenie z tytułu wykonania
danego zlecenia, składa się zwrot
wydatków udokumentowanych
fakturami, wystawionymi przez
osoby trzecie świadczące
konkretną usługę. W wyjątkowych
przypadkach, za uprzednią zgodą
Zamawiającego, dopuszcza
się wystawienie faktury za
wykorzystanie zasobów własnych
Wykonawcy do realizacji wydarzenia
(sala, noclegi, sprzęt, przewóz itp.)
powiększona o wartość podatku
VAT. Wykonawca ma prawo wliczyć
do kosztów wydarzenia jedynie
elementy, które zostały mu uprzednio
zlecone do wykonania.

Powinno być:

§ 3 [Wynagrodzenie Wykonawcy]
1. Wartość zamówienia opisanego
w § 1 ust. 1 nie przekroczy
maksymalnej wysokości ___ złotych
brutto (słownie: ___), zgodnie z
ofertą Wykonawcy stanowiącą
załącznik nr 2 do Umowy.
2. Wynagrodzenie należne
Wykonawcy za realizację danego
zlecenia stanowi suma kwot
netto udokumentowanych
fakturami, z uwzględnieniem
ust. 4, pomniejszona o wartość
udzielonego Zamawiającemu rabatu,
i powiększona o wartość prowizji.
Tak obliczona kwota powiększana
jest o wartość podatku VAT. W
ramach kwot dokumentowanych
fakturami mieszą się należności z
tytułu realizacji usług dodatkowych, o
których mowa w pkt. 4.11 OPZ.
3. Wysokość prowizji Wykonawcy
ustalana jest zgodnie z poniższymi
zasadami:
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3. W ramach prowizji mieści się
zysk Wykonawcy, a także wszelkie
koszty, opłaty, wydatki, daniny i inne
świadczenia, które Wykonawca
zobowiązany jest ponieść w związku
z prawidłową realizacją zlecenia,
a które nie zostały wskazane jako
wydatki lub koszty podlegające
zwrotowi.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy za
dane wydarzenie stanowi suma
kwot netto udokumentowanych
fakturami, pomniejszona o wartość
udzielonego rabatu, i powiększona
o wartość prowizji. Tak obliczona
kwota powiększana jest o wartość
podatku VAT.
5. Wynagrodzenie wykonawcy płatne
jest w częściach, odpowiednio za
każde rozliczone zlecenie, z dołu, na
podstawie prawidłowo wystawionej
faktury, przelewem, na rachunek
bankowy w niej wskazany, w terminie
21 dni od dnia jej otrzymania.
6. Należne Wykonawcy
wynagrodzenie pomniejsza się o
udzielone zaliczki, ewentualnie
naliczone kary umowne lub o
kwotę wynikającą z ewentualnego
obniżenia wynagrodzenia.
7. Każdorazowo podstawą
do wystawienia faktury przez
Wykonawcę jest podpisany przez
Zamawiającego protokół odbioru, o
którym mowa odpowiednio w § 10
ust. 6 albo ust. 7 Umowy.
8. W przypadku braku środków z
projektu na rachunku bankowym
Zamawiającego termin płatności,
o którym mowa w ust. 4, ulega
wydłużeniu maksymalnie do 6
miesięcy, bez prawa naliczania
odsetek przez Wykonawcę. W takim
wypadku Zamawiający poinformuje
Wykonawcę o wydłużeniu terminu
płatności do maksymalnie 6
miesięcy.
9. Dniem zapłaty jest dzień wydania
polecenia obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
10. Wartość środków wypłaconych
Wykonawcy na podstawie Umowy,
nie może przekroczyć kwoty, o której
mowa w ust. 1.
§ 4 (Zaliczka)

1) dla zleceń zrealizowanych o
wartości netto po uwzględnieniu
rabatu poniżej 25000 złotych
prowizja Wykonawcy równa jest
prowizji bazowej określonej w ofercie
Wykonawcy;
2) dla zleceń zrealizowanych o
wartości netto po uwzględnieniu
rabatu nie niższych niż 25000
złotych, a nie wyższych niż 70000
złotych prowizja Wykonawcy równa
jest iloczynowi prowizji bazowej
określonej w ofercie Wykonawcy
oraz liczby 0,8;
3) dla zleceń zrealizowanych o
wartości netto po uwzględnieniu
rabatu powyżej 70000 złotych
prowizja Wykonawcy równa
jest iloczynowi prowizji bazowej
określonej w ofercie Wykonawcy
oraz liczby 0,6.
4. W przypadku zlecenia Wykonawcy
usług, które wykonuje on
wykorzystując zasoby własne,
wykonawca zobowiązany jest do
wykazania tych usług w fakturze
wystawianej przez Wykonawcę.
5. W ramach prowizji mieści się
zysk Wykonawcy, a także wszelkie
koszty, opłaty, wydatki, daniny i inne
świadczenia, które Wykonawca
zobowiązany jest ponieść w związku
z prawidłową realizacją zlecenia,
a które nie zostały wskazane jako
wydatki lub koszty podlegające
zwrotowi.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy
płatne jest w oddzielnie za każde
rozliczone zlecenie, z dołu, na
podstawie prawidłowo wystawionej
faktury VAT, przelewem na rachunek
bankowy w niej wskazany w terminie
21 dni od dnia jej otrzymania.
7. Należne Wykonawcy
wynagrodzenie pomniejsza się o
udzielone zaliczki, ewentualnie
naliczone kary umowne lub o
kwotę wynikającą z ewentualnego
obniżenia wynagrodzenia.
8. Postawą do wystawienia
faktury przez Wykonawcę jest
podpisany przez Zamawiającego
protokół odbioru, o którym mowa
odpowiednio w § 10 ust. 6 albo ust. 7
Umowy.
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1. W przypadku zlecenia o
szacownym koszcie powyżej 50 000
PLN brutto (słownie: pięćdziesiąt
tysięcy), bez należnej Wykonawcy
prowizji, Wykonawca może otrzymać
zaliczkę na poczet jego realizacji do
kwoty odpowiadającej wysokości
30% szacowanej wartości danego
zlecenia (bez prowizji Wykonawcy),
aktualnej na dzień złożenia wniosku
o zaliczkę.
2. W celu otrzymania zaliczki
Wykonawca składa Zamawiającemu
wniosek o jej wypłatę. Wniosek
powinien mieć formę pisemną pod
rygorem nieważności. We wniosku
Wykonawca wskazuje rachunek
bankowy, na który ma być przelana
Zaliczka. Na podstawie wniosku
Zamawiający dokonuje wypłaty
zaliczki, zaś Wykonawca wystawia
Zamawiającemu fakturę zaliczkową
i dostarcza ją niezwłocznie do
siedziby Zamawiającego, nie później
jednak niż w terminie 7 dni od dnia
zapłaty.
3. Zamawiający wypłaci Wykonawcy
zaliczkę w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wniosku o wypłatę
zaliczki. Dniem wypłaty zaliczki
jest dzień wydania polecenia
obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
4. Rozliczenie udzielonej zaliczki
następuje odpowiednio z płatnością
za dane zlecenie.
5. W przypadku niewykonania
danego zlecenia zaliczka podlega
zwrotowi.

9. W przypadku braku środków z
projektu na rachunku bankowym
Zamawiającego termin płatności,
o którym mowa w ust. 6, ulega
wydłużeniu maksymalnie do 6
miesięcy, bez prawa naliczania
odsetek przez Wykonawcę. W takim
wypadku Zamawiający poinformuje
Wykonawcę o wydłużeniu terminu
płatności do maksymalnie 6
miesięcy.
10. Dniem zapłaty jest dzień wydania
polecenia obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
11. Wartość środków wypłaconych
Wykonawcy na podstawie Umowy,
nie może przekroczyć kwoty, o której
mowa w ust. 1.
§ 4 [Zaliczka]
1. W przypadku zlecenia o
szacowanym koszcie powyżej
50 000 złotych brutto (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy), liczonym
bez należnej Wykonawcy prowizji,
Wykonawca może otrzymać zaliczkę
na poczet realizacji do kwoty
odpowiadającej wysokości 30%
szacowanej wartości tego zlecenia,
aktualnej na dzień złożenia wniosku
o zaliczkę.
2. W celu otrzymania zaliczki
Wykonawca składa Zamawiającemu
wniosek o jej wypłatę. Wniosek
powinien mieć formę pisemną pod
rygorem nieważności. We wniosku
Wykonawca wskazuje rachunek
bankowy, na który ma być przelana
Zaliczka. Na podstawie wniosku
Zamawiający dokonuje wypłaty
zaliczki, zaś Wykonawca wystawia
Zamawiającemu fakturę zaliczkową
i dostarcza ją niezwłocznie do
siedziby Zamawiającego, nie później
jednak niż w terminie 7 dni od dnia
zapłaty.
3. Zamawiający wypłaci Wykonawcy
zaliczkę w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wniosku o wypłatę
zaliczki. Dniem wypłaty zaliczki
jest dzień wydania polecenia
obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
4. Rozliczenie udzielonej zaliczki
następuje odpowiednio z płatnością
za dane zlecenie.
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5. W przypadku niewykonania
danego zlecenia zaliczka podlega
zwrotowi.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Zamiast:
20/10/2014   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
03/11/2014   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
20/10/2014   Godzina: 12:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
03/11/2014   Godzina: 12:30
(dd/mm/rrrr)

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:
24/10/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-141530
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