
   

 
Instytut Badań Edukacyjnych instytut badawczy 
ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa | tel.: +48 22 241 71 00 | ibe@ibe.edu.pl | www.ibe.edu.pl 
NIP 525-000-86-95 | Regon 000178235 | KRS 0000113990 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 
 

Warszawa, 08.02.2018 r.   

Zamówienie nr IBE/40/2018 

OGŁOSZENIE 

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej równowartości  

30 000 EURO 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Ekspert zewnętrzny w obszarze sektora usług rozwojowych, szczegółowy opis 

zamówienia stanowi załącznik nr 2. 

2. Termin realizacji zamówienia: luty (od momentu zawarcia umowy)- 15 października 

2018 r. 

3. Warunki udziału w postępowaniu. 

Do udziału w postępowaniu może przystąpić Ekspert dysponujący poniższym 

doświadczeniem lub Wykonawca, który zatrudnia Eksperta posiadającego poniższe 

doświadczenie:  

a) Wykształcenie wyższe (potwierdzone kopią dyplomu) 

b) Udokumentowane doświadczenie w pracy z grupami (warsztaty, treningi, coaching 

grupowy, szkolenia, mediacje grupowe) min. 300 godzin w ciągu ostatnich 2 lat, 

potwierdzone listą przeprowadzonych szkoleń, załącznik nr 4 do ogłoszenia. 

c) Certyfikat trenera, coacha lub mediatora (potwierdzone kopią dokumentu) 

d) Minimum 5 lat doświadczenia w pracy na uczelni wyższej (potwierdzone 

oświadczeniem). 

Wszystkie warunki od a) do d) muszą być spełnione przez jednego eksperta. 
 

4. Kryterium oceny ofert oraz sposób dokonania ich oceny 

Cena 50 pkt 

Najwyższą liczbę punktów (50) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto,  

a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:  

Liczba punktów oferty = (cena oferty najniżej skalkulowanej x 50): cena oferty  

ocenianej. 

Doświadczenie 50 pkt 

Liczbę punktów (50) otrzyma oferta zawierająca udział w pracach nad opisem jednej 

kwalifikacji przygotowywanym do złożenia w ZRK (oświadczenie zawierające nazwę 

wspieranej kwalifikacji i podmiotu przygotowującego wniosek). 

5. Wymagane dokumenty: 

 formularz ofertowy – załącznik nr 3 

 dyplom potwierdzającego wykształcenie wyższe (kopia/skan) 

 lista przeprowadzonych szkoleń opisanych w pkt 3 b – załącznik nr 4 

 certyfikat trenera, coacha lub mediatora (kopia/skan) 

 



 

   

 

 

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy składać na formularzu ofertowym w terminie do 15.02.2018 r., 

decyduje data wpłynięcia oferty. 

 

Ofertę należy opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz tytułem zamówienia,  

a następnie: 

 złożyć osobiście w pok. B3 Instytutu Badań Edukacyjnych/  

 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Instytut Badań Edukacyjnych,  

ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa/  

 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: zapytania_ofertowe@ibe.edu.pl   

 

7. Z wykonawcami, którzy złożą oferty mogą być prowadzone negocjacje w celu  

ustalenia szczegółowych warunków realizacji zamówienia oraz ceny zamówienia.  

 

Zastrzega się, że niniejsze ogłoszenie, a także określone w nim warunki mogą być 

zmienione lub odwołane przez Zamawiającego. 


