Warszawa, 30 sierpnia 2019 r.
Znak sprawy: WA-ZUZP.2611.112.2019
Wszyscy Wykonawcy

ZMIANA NR 1 TREŚCI OGŁOSZENIA
Dotyczy: postępowania publicznego prowadzonego jako usługa społeczna pn.: Opracowanie
koncepcji e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz przygotowanie założeń
i wkładów do regulaminów konkursów na stworzenie e-zasobów wraz
z moderowaniem w ramach zespołu ekspertów branżowych w Grupie 4,
obejmującej dziedziny: górnictwo otworowe i odkrywkowe, górnictwo podziemne,
przeróbka kopalin stałych, geologia i wiertnictwo,
nr sprawy: WAZUZP.2611.112.2019
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwany dalej ”Zamawiającym”, dokonał zmian
treści Ogłoszenia o zamówieniu w poniższym zakresie:

Zmiana nr 1 do Ogłoszenia
1. W Rozdziale III „DODATKOWE INFORMACJE”, w ust. 9 Ogłoszenia wprowadza się
następujące zmiany:
Obecne brzmienie:
1. Zamawiający odrzuca ofertę:
1) gdy jej treść jest niezgodna z treścią ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem
ust. 15 pkt 3);
2) która została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
3) która zawiera błędy w obliczeniu ceny;
4) Wykonawcy który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził
się na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 15 pkt 3) niniejszego rozdziału;
5) złożoną jednocześnie przez Wykonawcę, który złożył ofertę jako nauczyciel
i przedstawiciel partnera społecznego,
6) gdy po wezwaniu do złożenia oferty dodatkowej zgodnie z Rozdziałem XIII, ust.
10, taka sama punktacja łączna w dalszym ciągu uniemożliwia dokonanie wyboru
najkorzystniejszej oferty;
Zastępuje się następującą treścią:
1. Zamawiający odrzuca ofertę:
1) gdy jej treść jest niezgodna z treścią ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem ust.
15 pkt 3);
2) która została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
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3) która zawiera błędy w obliczeniu ceny;
4) Wykonawcy który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się
na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 15 pkt 3) niniejszego rozdziału;
5) złożoną jednocześnie przez Wykonawcę, który złożył ofertę jako nauczyciel
i przedstawiciel partnera społecznego,
6) gdy po wezwaniu do złożenia oferty dodatkowej zgodnie z Rozdziałem XIII, ust. 10,
taka sama punktacja łączna w dalszym ciągu uniemożliwia dokonanie wyboru
najkorzystniejszej oferty;
7) jeżeli ta sama osoba została wskazana jako ekspert w innej ofercie, która została
wybrana jako najkorzystniejsza w którejkolwiek innej Grupie lub jako ekspert
technologii informacyjno - komunikacyjnych, w wyniku rozstrzygnięcia postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i prowadzonych przez
Zamawiającego w ramach realizacji projektu pn. ,,Tworzenie e-zasobów do
kształcenia zawodowego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Działania 2.15: Kształcenie i szkolenie zawodowe
dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki
2. W Rozdziale XIII „OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT”, w ust. 5, wstęp w pkt. 5.4. Ogłoszenia
wprowadza się następujące zmiany:
Obecne brzmienie:
5.4. Kryterium Dodatkowe doświadczenie zawodowe Eksperta (D) będzie oceniane na
podstawie podanego przez Wykonawcę w ofercie pożądanego doświadczenia
zawodowego, według poniższych kryteriów. Punkty będą przyznane według
następującej zasady:
Liczba punktów przyznanych w ramach kryteriów będzie stanowiła suma punktów
uzyskanych przez eksperta w ramach podkryteriów określonych poniżej.
Zastępuje się następującą treścią:
5.4. Kryterium Dodatkowe doświadczenie zawodowe Moderatora (D) będzie oceniane
na podstawie podanego przez Wykonawcę w ofercie pożądanego doświadczenia
zawodowego, według poniższych kryteriów. Punkty będą przyznane według
następującej zasady:
Liczba punktów przyznanych w ramach kryteriów będzie stanowiła suma punktów
uzyskanych przez moderatora w ramach podkryteriów określonych poniżej.
W pozostałym zakresie treść Ogłoszenia o zamówieniu nie ulega zmianie.
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