
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Badanie jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Biuro Rzecznika Praw Dziecka

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016387630

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Chocimska 6

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-791

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.7.) Numer telefonu: 22 583 66 00

1.4.8.) Numer faksu: 22 583 66 96

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@brpd.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brpd.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ
kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ochrona praw dzieci

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00143130/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-05-02 14:36

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00135982/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej 3 projekty badawcze z zakresu polityki społecznej i/lub
zdrowotnej i/lub edukacyjnej o wartości nie mniejszej niż: część I-40 000,00 / część II-35000.00 /część III-30000.00/część
IV-50000.00/część V-100000.00 -PLN brutto każdy, z których każdy obejmował co najmniej:- dot.części I i V-rekrutację
uczestników badania na próbie nie mniejszej niż ̇ 1 000 respondentów,przeprowadzenie minimum 3 badań ilościowych o
zasięgu ponadregionalnym, tj. realizowanych na obszarze kilku jednostek samorządu terytorialnego, opracowanie raportu/
dot. części II i III-rekrutację uczestników badania na próbie nie mniejszej niż ̇ 30 respondentów, przeprowadzenie minimum 3
badań jakościowych o zasięgu ponadregionalnym, tj. realizowanych na obszarze kilku jednostek samorządu terytorialnego,
opracowanie raportu/ dot. części IV-rekrutację uczestników badania na próbie nie mniejszej niż 1000
respondentów,opracowanie raportu. 
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Dodatkowo w części III - Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej 3 warsztaty z zakresu Design Thinking z zakresu polityki
społecznej i/lub zdrowotnej i/lub edukacyjnej o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 PLN brutto każdy.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu - dysponują lub
będą dysponować osobami zdolnymi do realizacji zamówienia. Wykonawca spełni niniejszy warunek jeżeli wykaże, że
dysponuje lub będzie dysponował osobami – zespołem badawczym, które będą brały udział w realizacji zamówienia,
zdolnymi do wykonania zamówienia, o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do
wykonania zamówienia, odpowiadającym warunkom określonym poniżej: części I,IV i V: 1.kierownikiem prac badawczych,
spełniającym łącznie następujące wymagania: posiadającym co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie w dziedzinie
nauk społecznych lub ekonomicznych, który uczestniczył, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
jako kierownik prac badawczych lub kierownik projektu badawczego z zakresu polityki społecznej i/lub zdrowotnej i/lub
edukacyjnej i/lub rynku pracy, w realizacji co najmniej 3 projektów badawczych dotyczących badań ilościowych i był w nich
odpowiedzialny za realizacje ̨ badania, raport z badania na próbie nie mniejszej niż ̇ 1 000 respondentów 2.ekspertem ds.
analizy danych ilościowych, który uczestniczył w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w realizacji
co najmniej 3 projektów badawczych z zakresu polityki społecznej i/lub zdrowotnej i/ lub edukacyjnej i/lub rynku pracy i był w
nich odpowiedzialny za przeprowadzenie analizy danych ilościowych na próbie co najmniej 1 000 respondentów oraz
analizę ̨ wyników/ części II i III - 1. kierownikiem prac badawczych, spełniającym łącznie następujące wymagania:
posiadającym co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie w dziedzinie nauk społecznych lub ekonomicznych, który
uczestniczył, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert jako kierownik prac badawczych lub kierownik
projektu badawczego z zakresu polityki społecznej i/lub zdrowotnej i/lub edukacyjnej i/lub rynku pracy, w realizacji co
najmniej 3 projektów badawczych dotyczących badań jakościowych z wykorzystaniem indywidualnych wywiadów
pogłębionych (min. próba badawcza 30 osób) 3.ekspertem ds. analizy danych jakościowych, który uczestniczył w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w realizacji co najmniej 3 projektów badawczych z zakresu polityki
społecznej i/lub zdrowotnej i/ lub edukacyjnej i/lub rynku pracy i był w nich odpowiedzialny za przeprowadzenie analizy
danych jakościowych uzyskanych w indywidualnych wywiadach pogłębionych (min. próba 30 osób)/dodatkowo część III
także minimum 2 osobami posiadającymi umiejętności i doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z zakresu Design
Thinking, z których każda przeprowadziła min. 2 warsztaty z zakresu Design Thinking.

Po zmianie: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej 3 projekty badawcze z zakresu polityki społecznej i/lub
zdrowotnej i/lub edukacyjnej o wartości nie mniejszej niż: część I-40 000,00 / część II-35000.00 /część III-30000.00/część
IV-50000.00/część V-100000.00 -PLN brutto każdy, z których każdy obejmował co najmniej:- dot.części I i V-rekrutację
uczestników badania na próbie nie mniejszej niż ̇ 1 000 respondentów,przeprowadzenie badania/badań ilościowego/ych o
zasięgu ponadregionalnym, tj. realizowanych na obszarze kilku jednostek samorządu terytorialnego, opracowanie raportu/
dot. części II i III-rekrutację uczestników badania na próbie nie mniejszej niż ̇ 30 respondentów, przeprowadzenie
badania/badań jakościowego/ych o zasięgu ponadregionalnym, tj. realizowanych na obszarze kilku jednostek samorządu
terytorialnego, opracowanie raportu/ dot. części IV-rekrutację uczestników badania na próbie nie mniejszej niż 1000
respondentów,opracowanie raportu. 
Dodatkowo w części III - Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej 3 warsztaty z zakresu Design Thinking z zakresu polityki
społecznej i/lub zdrowotnej i/lub edukacyjnej o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 PLN brutto każdy.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu - dysponują lub
będą dysponować osobami zdolnymi do realizacji zamówienia. Wykonawca spełni niniejszy warunek jeżeli wykaże, że
dysponuje lub będzie dysponował osobami – zespołem badawczym, które będą brały udział w realizacji zamówienia,
zdolnymi do wykonania zamówienia, o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do
wykonania zamówienia, odpowiadającym warunkom określonym poniżej: części I,IV i V: 1.kierownikiem prac badawczych,
spełniającym łącznie następujące wymagania: posiadającym co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie w dziedzinie
nauk społecznych lub ekonomicznych, który uczestniczył, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
jako kierownik prac badawczych lub kierownik projektu badawczego z zakresu polityki społecznej i/lub zdrowotnej i/lub
edukacyjnej i/lub rynku pracy, w realizacji co najmniej 3 projektów badawczych dotyczących badań ilościowych i był w nich
odpowiedzialny za realizacje ̨ badania, raport z badania na próbie nie mniejszej niż ̇ 1 000 respondentów 2.ekspertem ds.
analizy danych ilościowych, który uczestniczył w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w realizacji
co najmniej 3 projektów badawczych z zakresu polityki społecznej i/lub zdrowotnej i/ lub edukacyjnej i/lub rynku pracy i był w
nich odpowiedzialny za przeprowadzenie analizy danych ilościowych na próbie co najmniej 1 000 respondentów oraz
analizę ̨ wyników/ części II i III - 1. kierownikiem prac badawczych, spełniającym łącznie następujące wymagania:
posiadającym co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie w dziedzinie nauk społecznych lub ekonomicznych, który
uczestniczył, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert jako kierownik prac badawczych lub kierownik
projektu badawczego z zakresu polityki społecznej i/lub zdrowotnej i/lub edukacyjnej i/lub rynku pracy, w realizacji co
najmniej 3 projektów badawczych dotyczących badań jakościowych z wykorzystaniem indywidualnych wywiadów
pogłębionych-każdy na próbie badawczej min. 30 osób 2.ekspertem ds. analizy danych jakościowych, który uczestniczył w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w realizacji co najmniej 3 projektów badawczych z zakresu
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polityki społecznej i/lub zdrowotnej i/ lub edukacyjnej i/lub rynku pracy i był w nich odpowiedzialny za przeprowadzenie
analizy danych jakościowych uzyskanych w indywidualnych wywiadach pogłębionych-każdy na próbie badawczej min. 30
osób/dodatkowo część III także minimum 2 osobami posiadającymi umiejętności i doświadczenie w prowadzeniu warsztatów
z zakresu Design Thinking, z których każda przeprowadziła min. 2 warsztaty z zakresu Design Thinking.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2022-05-06 12:00

Po zmianie: 
2022-05-11 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2022-05-06 13:00

Po zmianie: 
2022-05-11 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-06-04

Po zmianie: 
2022-06-09
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