
 

ZAŁĄCZNIK NR 2  

Opis przedmiotu zamówienia 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi 

diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży” realizowanego przez Instytut Badań 

Edukacyjnych w Warszawie (IBE) w partnerstwie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym na 

zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój”. 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przygotowanie wstępnej analizy itemmetrycznej 15 testów (13 

testów językowych i 2 skal obserwacyjnych) przeznaczonych dla dzieci w wieku 5;0-17;0 lat.  

Zamawiający przekaże testy Wykonawcy w dniu podpisania umowy. 

Zamawiający zamierza w ramach niniejszego zamówienia wyłonić trzech Wykonawców, którzy niezależnie 

wykonają zamówienie.  

Zamawiający wyłoni trzech Wykonawców, których oferty zajmą pierwsze trzy miejsca w rankingu punktacji 

obliczonej wg kryteriów oceny ofert.  

Każdy Wykonawca będzie odpowiedzialny za: 

1) Wykonanie analizy itemmetrycznej przekazanych przez Zamawiającego 13 testów językowych 

i 2 skal obserwacyjnych pod kątem trafności wewnętrznej. Każdy Wykonawca będzie wykonywał 

analizę tych samych testów. 

2) Opracowanie raportu pisemnego zawierającego wnioski z analizy 13 testów językowych i 2 skal 

obserwacyjnych (raport pisemny min. 15 str. A4) 

Analizie itemmetrycznej zostaną poddane: 13 testów językowych (test dekodowania wyrazów, test 

dekodowania pseudowyrazów, 4 testy czytania ze zrozumieniem, 4 testy fonologiczne, test przysłów, test 

rozumienia ze słuchu, test Wieża) oraz 2 skale obserwacyjne dotyczące rozwoju poznawczego dzieci 

i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim 

przeznaczone dla rodziców i nauczycieli. Testy przeznaczone są dla dzieci w wieku 5;0-17;0 lat. Zadaniem 

Wykonawcy jest ocena puli zadań, tworzących każdy test pod względem trafności wewnętrznej 

(teoretycznej) oraz trafności treściowej pod kątem dopasowania treści do poziomu rozwojowego 

i edukacyjnego badanych, wykluczenia stronniczości pozycji testowych ze względu na płeć, status 

socjoekonomiczny rodziny, miejsce zamieszkania czy inne zmienne demograficzne, wykluczenia treści 

utrwalających stereotypy. 

Weryfikacji każdego zestawu narzędzi dokonywać będą równolegle i niezależnie od siebie 3 sędziów 

kompetentnych. 

 

Termin realizacji zamówienia: 30.11.2018 roku. 

 



 

Wymagania techniczne  

Produkty wypracowane w ramach zamówienia będą przygotowane z wykorzystaniem oprogramowania 

umożliwiającego jego edycję przez Zamawiającego znormalizowanego maszynopisu, zapisane w formacie 

A4 czcionką Times New Roman 12 pt. z interlinią 1,5 pkt. Zgodny ze standardami APA. 

Raporty powinny charakteryzować się wyraźnie oznakowaną strukturą (tytuły, podtytuły). Raport 

powinien zawierać opis metodologii oceny itemmetrycznej. 

Raporty powinny zostać dostarczone do Wykonawcy w formie papierowej i elektronicznej (płyta CD lub 

pen-drive). 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dostępu i zgłaszania uwag do treści przygotowywanych Raportów. 


