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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:341132-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi badań społecznych
2014/S 193-341132

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Instytut Badań Edukacyjnych
ul. Górczewska 8
Osoba do kontaktów: Zbigniew Obłoza
01-180 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 222417173
E-mail: zamowienia@ibe.edu.pl
Faks:  +48 222417111
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://bip.ibe.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Edukacja

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Badania Trafności i Rzetelności testów TUNSS i TPR – Pierwszoklasista 2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 10: Usługi badania rynku i opinii publicznej
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: PL.
Kod NUTS 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:341132-2014:TEXT:PL:HTML
mailto:zamowienia@ibe.edu.pl
http://bip.ibe.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne
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II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest realizacja „Badania Trafności i Rzetelności testów TUNSS i TPR –
Pierwszoklasista 2014”, zwanym dalej Badaniem. Badaniem objęci zostaną uczniowie klas pierwszych szkół
podstawowych, oraz nauczyciele uczący w tych klasach, a także rodzice lub prawni opiekunowie uczniów.
Badanie dzieci realizowane będzie w trybie indywidualnym, badanie ich prawnego opiekuna w technice PAPI.
Badana będzie celowa próba 30 klas pierwszych. Badania realizowane będą w szkołach podstawowych w 3
województwach kujawsko-pomorskie, mazowieckie i lubelskim (plus 3 szkołach z terenu całego kraju).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 7 do SIWZ – Opis Przedmiotu
Zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79315000, 79310000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z
Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki, po spełnieniu warunków określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6
i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone w terminie 3
lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone po
spełnieniu warunków określonych we wcześniej przywołanych postanowieniach ustawy. Wartość zamówienia
uzupełniającego nie będzie przekraczać 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 1 000 000 i 2 000 000 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 112 (od udzielenia zamówienia)

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy) przed
upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
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1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275)
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 18 1500 1012 1210 1000 1077 0000
z dopiskiem „TUNSS i TPR – Pierwszoklasista 2014”.
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek
bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert.
5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2–5, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub
poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2–5, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (pokój nr
B12) przed upływem terminu składania ofert a kopie dołączyć do oferty lub też złożyć oryginał dokumentu w
kopercie zawierającej ofertę wykonawcy.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
§ 3 (Wynagrodzenie Wykonawcy)
1. Z tytułu realizacji Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie nie większej niż ___
PLN brutto (słownie: ___) dalej również „wartość umowy” zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą złącznik nr 2
do niniejszej umowy, o ile Wykonawca zrealizuje prawidłowo 1 200 kompletów testów. Wysokość ostatecznego
wynagrodzenia należnego Wykonawcy obliczana będzie jako iloczynu prawidłowo zrealizowanych kompletów
testów oraz kwoty określonej w ofercie Wykonawcy za realizację jednostkowego kompletu testów.
2. Płatność należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi w dwóch transzach:
a) pierwsza transza w wysokości 80 % wartości prawidłowo zrealizowanych kompletów testów, płatna po
przekazaniu pierwszej roboczej wersji baz danych z badania;
b) druga transza w wysokości 20 % wartości prawidłowo zrealizowanych kompletów testów, płatna po
zakończeniu realizacji zamówienia, przekazaniu i uzyskaniu akceptacji wszystkich produktów badania przez
Zamawiającego.
3. Podstawą do wystawienia faktury dla Wykonawcy uprawniającej do wypłaty każdej z transzy wynagrodzenia
za realizację zamówienia, jest zaakceptowany przez Zamawiającego protokół odbioru potwierdzający
prawidłowe wykonie danego etapu badania.
4. W wynagrodzeniu mieszczą się wszelkie koszty, opłaty i wydatki, które Wykonawca zobowiązany jest ponieść
w związku z prawidłową realizacją Zamówienia, a w szczególności wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw
autorskich do utworów w zakresie opisanym w Umowie oraz za nośnik lub nośniki, na których je utrwalono (por.
§ 7 Umowy).
5. Wysokość wynagrodzenia pomniejsza się o naliczone Wykonawcy kary umowne (por. § 11 Umowy) lub o
kwotę wynikającą z obniżenia wynagrodzenia (por. § 10 Umowy).
6. Płatność wynagrodzenia nastąpi w terminie do 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
VAT, przelewem na rachunek bankowy w niej wskazany.
7. Każdorazowo podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest:
1) w przypadku, gdy wad nie było lub gdy zostały usunięte – protokół odbioru; albo
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2) w przypadku, gdy wady nie zostały usunięte lub wad nie dało się usunąć – protokół odbioru i stosowne
oświadczenie Zamawiającego o wysokości obniżenia wynagrodzenia w przypadku zaistnienia podstaw do jej
obniżenia.
8. W przypadku braku środków z Projektu (§ 6 ust. 1 Umowy) na rachunku bankowym Zamawiającego termin
płatności, o którym mowa w ust. 6, ulega wydłużeniu maksymalnie do 6 miesięcy, bez prawa naliczania odsetek
przez Wykonawcę.
9. Dniem zapłaty jest dzień wydania polecenia obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 4 (Zaliczka)
1. Strony niniejszym uzgadniają, że w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku o wypłatę zaliczki,
Zamawiający wypłaci Wykonawcy zaliczkę w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.
1 Umowy, jednak nie więcej niż 100 000 PLN brutto (słownie: sto tysięcy), na następujący rachunek bankowy:
___________________________.
2. Wykonawca wystawia Zamawiającemu fakturę zaliczkową i składa ją w siedzibie Zamawiającego nie później
niż w terminie 7 dni od dnia wypłaty zaliczki. Postanowienia § 3 ust. 6 Umowy stosuje się odpowiednio.
3. W celu otrzymania zaliczki ponad kwotę 100 000 PLN brutto (słownie: sto tysięcy) Wykonawca składa
Zamawiającemu pisemny, pod rygorem nieważności, wniosek oraz zabezpieczenie w gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej.
4. Gwarancja musi dotyczyć kwoty zaliczki ponad kwotę 100 000 PLN brutto (słownie: sto tysięcy) i uprawniać
Zamawiającego do wypłaty wnioskowanej kwoty zaliczki bezwarunkowo i na pierwsze żądanie Zamawiającego.
Gwarancja musi obejmować okres od dnia wypłaty zaliczki (włącznie z tym dniem) do określonego w umowie
terminu realizacji umowy wydłużonego o kolejne 30 dni kalendarzowe.
5. Na podstawie wniosku i po złożeniu gwarancji Zamawiający dokonuje wypłaty zaliczki, zaś Wykonawca
wystawia Zamawiającemu fakturę zaliczkową i dostarcza ją niezwłocznie do siedziby Zamawiającego.
6. Rozliczenie zaliczki następuje wraz z zapłatą I transzy wynagrodzenia za realizację badania.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: § 6 Warunki udziału w
postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków wraz z wykazem oświadczeń
lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie na
podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie
ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 do SIWZ);
2) posiadania wiedzy i doświadczenia.
3) Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie na
podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie
ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 do SIWZ);
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4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
co najmniej 4 osobowego zespołu składającego z:
a) koordynatora który powinien posiadać co najmniej 4-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych
poświadczone autorstwem lub współautorstwem, przynajmniej 4 publikacjami w czasopismach naukowych
opisanych poniżej;
b) jednej osoby habilitowanej w zakresie psychologii, będącą autorem lub współautorem, co najmniej 8
opublikowanych artykułów naukowych w czasopismach opisanych poniżej;
c) dwóch osób posiadających co najmniej stopień doktora w zakresie psychologii, oraz będącą autorem lub
współautorem co najmniej 4 publikacji w czasopismach opisanych poniżej.
Za czasopismo naukowe Zamawiający uzna jedynie czasopisma posiadające współczynnik wpływu Impact
Factor (IF) równy co najmniej 1, znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) (lista np. w: Załącznik
do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 r., lub późniejsze);
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej tj;
— posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN (a w przypadku,
jeżeli wartość została wyrażona w walucie obcej – równowartość 500 000 PLN wg średniego kursu NBP z dnia
wystawienia informacji).
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się jedynie Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy pzp.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w ust.
1 pkt 1)–4) muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców. Każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających o udzielenie zamówienia musi spełniać warunek określony w ust. 2. Ocena spełniania warunków
udziału w postępowaniu nastąpi w formule „spełnia” – „ nie spełnia”.
4. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1, oraz w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia z postępowania określonych w ust. 2, wykonawca ma obowiązek złożyć następujące
dokumenty:
1) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi
Załącznik nr 1. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten mogą złożyć
łącznie;
2) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, którego wzór
stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument
ten składa każdy z nich;
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich;
4) 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 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie
ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich'
5) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z uiszczaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu – wystawionego
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nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o
udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich;
6) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie
ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich;
7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 oraz 10–
11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z
nich;
8) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich;
9) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową zgodnie z
wymogami § 6 ust. 1 pkt 4), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z
nich;
10) Podpisaną Listę podmiotów należących do tej samej, co Wykonawca, grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo podpisaną informację, że nie należy do grupy kapitałowej. Wzór informacji
albo listy podmiotów stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie
zamówienia dokument ten składa każdy z nich;
5. Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 i 10–11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania osoby dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 4–8 i 10–11 uPzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje
je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, złożone przed, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów:
1) o których mowa w ust. 4 pkt 3), 5), 6),i 8) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) o którym mowa w ust. 4 pkt 7), składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4–8 i 10–11 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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7. Dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt 1) lit. a) i c) oraz pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Dokument, o którym mowa w ust. 6 pkt 1) lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
9. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub notariuszem.
10. W zakresie terminu, w którym powinny być wystawione dokumenty o których mowa w ust. 9 stosuje się
odpowiednio postanowienia ust. 7 i 8.
11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
12. 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 ust. 4 pkt 1 oraz ust. 4 pkt. 10, które powinny być przedstawione w oryginale.
13. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do
oferty.
14. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu
rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej
notarialnie.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający wymaga –
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek,
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową zgodnie z wymogami
§6 ust. 1 pkt 4), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli
Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawcy posiadają środki finansowe lub zdolność
kredytową na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN (a w przypadku, jeżeli wartość została wyrażona w walucie
obcej – równowartość 500 000 PLN wg średniego kursu NBP z dnia wystawienia informacji).

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający wymaga wykazu 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 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy
wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający wymaga – co najmniej 4 osobowego zespołu składającego z:
a) koordynatora który powinien posiadać co najmniej 4-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych
poświadczone autorstwem lub współautorstwem, przynajmniej 4 publikacjami w czasopismach naukowych
opisanych poniżej;
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b) jednej osoby habilitowanej w zakresie psychologii, będącą autorem lub współautorem, co najmniej 8
opublikowanych artykułów naukowych w czasopismach opisanych poniżej;
c) dwóch osób posiadających co najmniej stopień doktora w zakresie psychologii, oraz będącą autorem lub
współautorem co najmniej 4 publikacji w czasopismach opisanych poniżej.
Za czasopismo naukowe Zamawiający uzna jedynie czasopisma posiadające współczynnik wpływu Impact
Factor (IF) równy co najmniej 1, znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) (lista np. w: Załącznik
do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 r., lub późniejsze).

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: tak

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
Znak sprawy: IBE/84/DM/2014

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
14.11.2014 - 12:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 14.11.2014 - 12:30
Miejscowość:
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Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Osoby zainteresowane udziałem w
sesji otwarcia ofert proszone są o stawiennictwo i oczekiwanie w recepcji Zamawiającego, co najmniej na 5
minut przed terminem.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Przedmiot zamówienia jest realizowany
w ramach projektu: „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie warunków i narzędzi do
monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty.

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej
z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż
zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. Odwołanie wnosi się:
— w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2,
— albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Jak w pkt VI.4.1

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.10.2014


