
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ewaluacja zad. publ.: Udzielenie pomocy i oparcia społ. dla osób starszych chorujących

psychicznie–utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi,
w tym chorobą Alzheimera

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016122452

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Grzybowska 80/82

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-844

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: mcps@mcps.com.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcps.com.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

jednostka organizacyjna pomocy społecznej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

jednostka organizacyjna pomocy społecznej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00198505/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-09-30 20:58

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00186237/02

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: 
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym
zakresie.
b) zdolności zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże,
że posiada minimum 3-letnie doświadczenie jako jednostka badawcza prowadząca badania
naukowe w zakresie analizy i ewaluacji projektów i programów społecznych. Przez analizę i
ewaluację Zamawiający rozumie interpretację danych i badanie wartości albo cech konkretnego
programu, planu, projektu z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jego usprawnienia,
rozwoju, weryfikacji znaczenia i wartości projektu, lepszego zrozumienia lub sprawdzenia
spełnienia zakładanych celów.
c) zdolności technicznej - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże,
że
dysponuje ekspertem oddelegowanym do realizacji przedmiotu zamówienia, który spełnia
jednocześnie następujące wymagania:
• posiada tytuł naukowym minimum doktor habilitowany z dziedziny nauk społecznych lub
ekonomicznych;
• posiada praktyczne doświadczenie w metodologii badań społecznych, statystycznej analizie
danych w projektach dotyczących aktywnego starzenia się i/lub aktywizacji osób starszych
poparte minimum 3-letnią pracą dydaktyczną na wyższej uczelni;
d) sytuacji ekonomicznej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym
zakresie.

Po zmianie: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym zakresie.
b) zdolności zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże,
że posiada minimum 3-letnie doświadczenie jako jednostka badawcza prowadząca badania
naukowe w zakresie analizy i ewaluacji projektów i programów społecznych. Przez analizę i
ewaluację Zamawiający rozumie interpretację danych i badanie wartości albo cech konkretnego
programu, planu, projektu z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jego usprawnienia,
rozwoju, weryfikacji znaczenia i wartości projektu, lepszego zrozumienia lub sprawdzenia
spełnienia zakładanych celów.
c) zdolności technicznej - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże,
że
dysponuje ekspertem oddelegowanym do realizacji przedmiotu zamówienia, który spełnia
jednocześnie następujące wymagania:
• posiada tytuł naukowym minimum doktor habilitowany z dziedziny nauk społecznych lub
ekonomicznych;
• posiada praktyczne doświadczenie w metodologii badań społecznych, statystycznej analizie
danych w projektach dotyczących aktywnego starzenia się i/lub aktywizacji osób starszych
poparte minimum 3-letnią pracą dydaktyczną na wyższej uczelni;
d) sytuacji ekonomicznej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym
zakresie.

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: 
2021-10-04 12:00
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Po zmianie: 
2021-10-05 10:00

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

Przed zmianą: 
2021-10-04 13:00

Po zmianie: 
2021-10-05 11:00

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

Przed zmianą: 
2021-11-02

Po zmianie: 
2021-11-03
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