
 
   

 

                Warszawa, 2018-10-15 

IBE/245/2018 

 

OGŁOSZENIE 

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej równowartości  

30 000 EURO 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu  

„Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu 

Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu 

na poziomie krajowym i regionalnym”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków  

Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój. 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest badanie eksploracyjne nt. potwierdzania efektów 

uczenia się przez uczelnie w Polsce 

Usługa badawcza polega na zrealizowaniu eksploracyjnego badania jakościowego, obejmującego 

zaplanowanie i przygotowanie realizacji terenowej badania, dobranie próby badawczej, 

pilotaż i adaptację narzędzi badawczych, rekrutację, realizację terenową badania technikami 

indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) oraz zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) 

z przedstawicielami uczelni oraz studentami lub absolwentami, przygotowaniu krótkich notatek 

z wywiadów i transkrypcji IDI i FGI oraz opracowaniu i przedstawieniu raportu techniczno-

metodologicznego z przebiegu badania.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2. 

 

2. Termin realizacji zamówienia: 

Wykonawca zrealizuje zamówienie maksymalnie w ciągu 100 dni roboczych od dnia podpisania 

umowy, nie później niż do 16.05.2018 r.  

 

3. Warunki udziału w postępowaniu: 

Wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji: 

Do udziału w postępowaniu może przystąpić zespół Ekspertów dysponujący poniższym 

doświadczeniem lub Podmiot, który dysponuje zespołem Ekspertów posiadającym poniższe 

doświadczenie. Wymaga się, aby zespół składał się z co najmniej 5 Ekspertów realizujących 

badanie (w tym kierownik badania), którzy spełniają następujące warunki: 

A. W zakresie wykształcenia: 

a) Kierownik zespołu realizującego badanie: tytuł magistra w zakresie nauk 

humanistycznych lub społecznych. 

b) Pozostali członkowie zespołu realizującego badanie: wykształcenie wyższe 

w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych. 

 

 

 



Spełnienie warunków w zakresie wykształcenia członków zespołu realizującego badanie 

musi zostać poświadczone przez Wykonawcę kopiami dyplomów ukończenia studiów lub 

nadania tytułów zawodowych lub stopni naukowych lub tytułów naukowych. 

B. W zakresie doświadczenia: 

Za wystarczające Zamawiający uzna wykazanie przez członków zespołu, w okresie 

ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert następującego doświadczenia:  

I. Przez kierownika zespołu realizującego badanie: 

1. Kierował realizacją co najmniej 2 projektów badawczych, w które zaangażowanych 

było minimum 4 badaczy, w przynajmniej jednym z obszarów: edukacji formalnej, 

pozaformalnej lub uczenia się nieformalnego lub szkolnictwa wyższego lub 

systemów kwalifikacji lub walidacji lub zapewniania jakości walidacji lub uczenia 

się przez całe życie. 

Wykonawca przedstawi wykaz ww. doświadczeń zgodnie z załącznikiem nr 4 do 

ogłoszenia. 

2. Osobiście przeprowadził minimum 50 wywiadów pogłębionych, ze standaryzowaną 
listą poszukiwanych informacji o tematyce społecznej lub wywiadów 
scenariuszowych o tematyce społecznej, oraz minimum 5 wywiadów grupowych  

Wykonawca przedstawi wykaz ww. doświadczeń zgodnie z załącznikiem nr 4 do 

ogłoszenia. 

3. Kierował zespołem tworzącym lub samodzielnie stworzył lub współtworzył 

minimum 10 narzędzi na potrzeby badań jakościowych (w tym scenariusz IDI, 

scenariusz FGI); 

Wykonawca przedstawi wykaz ww. doświadczeń zgodnie z załącznikiem nr 4 do 

ogłoszenia. 

II. Przez każdego z badaczy terenowych wyznaczonych do   przeprowadzenia  

IDI: 

Osobiście przeprowadził minimum 30 wywiadów pogłębionych, ze standaryzowaną 

listą poszukiwanych informacji o tematyce społecznej lub wywiadów 

scenariuszowych o tematyce społecznej; 

Wykonawca przedstawi wykaz ww. doświadczeń zgodnie z załącznikiem nr 4 do 

ogłoszenia. 

III. Przez każdego z badaczy terenowych wyznaczonych  do moderowania  FGI: 

Osobiście przeprowadził minimum 10 wywiadów grupowych, ze standaryzowaną 

listą poszukiwanych informacji o tematyce społecznej lub wywiadów 

scenariuszowych o tematyce społecznej, w tym min. 4 FGI w obszarach: edukacji 

formalnej, pozaformalnej lub uczenia się nieformalnego lub szkolnictwa wyższego 

lub systemów kwalifikacji lub walidacji lub zapewniania jakości walidacji lub 

uczenia się przez całe życie. 

Wykonawca przedstawi wykaz ww. doświadczeń zgodnie z załącznikiem nr 4 do 

ogłoszenia. 

Zamawiający dopuszcza sytuację w której wskazane osoby pełnią więcej niż jedną z funkcji/ról  

określonych powyżej. Wzór wykazu członków zespołu wraz z potwierdzeniem spełniania 

warunków udziału w postępowaniu znajduje się w załączniku nr 4. 

Podmiot składający ofertę musi wskazać podstawę do dysponowania członkami zespołu, którzy 

zostaną przez niego wskazani do realizacji przedmiotowego zamówienia. 

 

 



 
   
3.Kryteria oceny ofert oraz sposób dokonania ich oceny 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami 

oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach: 

 

L.p. 
Kryterium 

Liczba 

punktów 

I Cena 30 

II Doświadczenie członków zespołu realizującego badanie 13 

III Koncepcja rekrutacji respondentów 21 

IV Identyfikacja ryzyka w projekcie oraz proponowany plan zarządzania ryzykiem 18 

V 
Propozycja scenariusza pogłębionego wywiadu indywidualnego  

z przedstawicielami uczelni  
18 

 RAZEM 100 

 

I. Cena – maksymalnie 30 punktów 

W kryterium „Cena (C)” najwyższą liczbę punktów (30) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę 

brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:  

                 cena oferty najniżej skalkulowanej 

Liczba punktów oferty ocenianej =  ----------------------------------------------  x 30 pkt. 

      cena oferty ocenianej 

II. Doświadczenie członków zespołu realizującego badanie (0 – 13 punktów) 

Wzór wykazu członków zespołu pozwalający na dokonanie oceny znajduje się w załączniku nr 5. 

W tym kryterium komisja dokona oceny  (może przyznać maksymalnie 13 pkt.), zgodnie 

z poniższymi wytycznymi:  

a) Doświadczenie w realizacji badań jakościowych dotyczących przynajmniej 

jednego z obszarów: edukacji formalnej, pozaformalnej lub uczenia się 

nieformalnego lub szkolnictwa wyższego lub systemów kwalifikacji lub walidacji 

lub zapewniania jakości walidacji lub uczenia się przez całe życie (0 – 6 punktów): 

Po 1 punkcie za każde badanie dot. przedmiotowej problematyki – Wykonawca nie 

może przedstawić tych samych badań, które zostały uwzględnione w warunkach udziału 

w postępowaniu – maksymalnie 6 punktów. 

Wykonawca przedstawi wykaz ww. doświadczeń zgodnie z załącznikiem nr 5 do 

ogłoszenia. 

Powyższe kryterium jest oceniane w odniesieniu do całego zespołu łącznie, co oznacza, 

że jeden członek zespołu mógł prowadzić wszystkie wskazane badania jakościowe. 

W przypadku gdy dwóch lub więcej członków zespołu prowadziło to samo badanie – 

liczy się ono jako jedna pozycja. Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia 

i oceny, czy przeprowadzone badanie faktycznie dotyczy przedmiotowej problematyki. 

b) Wiedza ekspercka w zakresie systemów kwalifikacji, walidacji, zapewniania 

jakości walidacji, szkolnictwa wyższego lub uczenia się przez całe życie – 

publikacje, raporty i ekspertyzy (0 – 5 punktów): 



5 punktów – członkowie zespołu realizującego badanie są autorami lub współautorami 

4 lub więcej publikacji, raportów lub ekspertyz dotyczących systemów kwalifikacji lub 

walidacji lub zapewniania jakości walidacji lub szkolnictwa wyższego lub uczenia się 

przez całe życie.  

3 punkty – członkowie zespołu realizującego badanie są autorami lub współautorami 2 

albo 3 publikacji, raportów lub ekspertyz dotyczących systemów kwalifikacji lub walidacji 

lub zapewniania jakości walidacji lub szkolnictwa wyższego lub uczenia się przez całe 

życie; 

1 punkt – członkowie zespołu realizującego badanie są autorami lub współautorami 

1 publikacji albo raportu albo ekspertyzy dotyczącej systemów kwalifikacji lub walidacji 

lub zapewniania jakości walidacji lub szkolnictwa wyższego lub uczenia się przez całe 

życie. 

0 punktów - nie wskazano publikacji, raportów ani ekspertyz dotyczących systemów 

kwalifikacji lub walidacji lub zapewniania jakości walidacji lub szkolnictwa wyższego lub 

uczenia się przez całe życie, których autorami lub współautorami są członkowie zespołu 

realizującego badanie. 

Wykonawca przedstawi wykaz ww. doświadczeń zgodnie z załącznikiem nr 5 do 

ogłoszenia oraz dołączy do oferty publikacje, raporty lub ekspertyzy wymienione w 

wykazie. 

Powyższe kryterium jest oceniane w odniesieniu do całego zespołu łącznie, co oznacza, 

że jeden członek zespołu może być autorem wszystkich wskazanych 

publikacji/raportów/ekspertyz. W przypadku gdy dwóch lub więcej członków zespołu 

realizującego badanie jest autorami tej samej publikacji, raportu lub ekspertyzy – liczy 

się ona jako jedna pozycja.  

c) Kwalifikacje formalne (od 0 do 2 punktów) 

1. 2 punkty – kierownik zespołu realizującego badanie posiada stopień doktora 

nauk humanistycznych lub społecznych w zakresie socjologii (2 punkty)  

2. jeżeli kierownik zespołu realizującego badanie nie posiada stopnia doktora nauk 

humanistycznych lub społecznych w zakresie socjologii, ale posiada go jeden z 

członków zespołu oferta otrzyma 1 punkt.   

Wykonawca przedstawi wykaz ww. doświadczeń zgodnie z załącznikiem nr 5 do 

Ogłoszenia. 

III. Koncepcja rekrutacji respondentów (0 - 21 punktów) 

W tym kryterium komisja dokona oceny (może przyznać maksymalnie 21 punktów), zgodnie 

z poniższymi wytycznymi: 

a) Opis sposobów rekrutacji do udziału w badaniu przedstawicieli uczelni (pracownicy 

dydaktyczni, naukowo-dydaktyczni, administracyjni, pracownicy odpowiedzialni za 

jakość kształcenia) oraz studentów lub absolwentów, którzy korzystali z potwierdzania 

efektów uczenia się (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 18 o ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym). W zakresie tego kryterium zostanie ocenione czy dany sposób dotarcia 

i motywowania do udziału w badaniu będzie skuteczny w stosunku do wybranej grupy 

respondentów.  

Wykonawca opisze propozycję sposobu rekrutacji respondentów oraz działań 

wspierających rekrutację (sposób dotarcia do respondentów oraz motywowania 

respondentów do udziału w badaniu). Przedstawiona propozycja musi uwzględniać 

cel działań, jakim jest pozyskanie do udziału w badaniu określonych w OPZ grup 

respondentów. W żadnym wypadku działania te nie mogą stanowić jakiejkolwiek 

formy odpłatności za udział w badaniu (w tym w formie rzeczowej), jak również nie 

mogą stanowić jakiejkolwiek formy nieuprawnionego wpływu na wyniki tego badania. 

Wykonawca przedstawi: 



 3 uniwersalne działania motywacyjne wraz z uzasadnieniem (argumentami 

uzasadniającymi skuteczność tych działań w odniesieniu do respondentów) 

skierowane do obu grup respondentów – 2 punkty za każde działanie wraz 

z argumentami – łącznie maksymalnie 6 punktów; 

 po 2 unikatowe działanie motywacyjne skierowane do każdego  z dwóch typów 

respondentów wraz z uzasadnieniem (argumentami uzasadniającymi 

skuteczność tych działań w odniesieniu do danej grupy respondentów badania). 

Typy respondentów:  

1. studenci/absolwenci, którzy skorzystali z potwierdzania efektów uczenia 

się  

2. przedstawiciele uczelni (pracownicy naukowo-dydaktyczni, pracownicy 

dydaktyczni, pracownicy uczelni odpowiedzialni za jakość kształcenia, 

pracownicy administracyjni).  

Opisy działań dla poszczególnych typów respondentów nie mogą się pokrywać – 3 

punkty za każde unikatowe działanie wraz z argumentami – łącznie maksymalnie 12 

punktów. 

b) Poprawność stosowania terminologii dotyczącej walidacji (0 – 2 punkty): 

2 punkty – jeżeli terminologia dot. walidacji będzie stosowana prawidłowo 

(w analizie ryzyka nie wystąpi ani jeden błąd terminologiczny); 

1 punkt – jeżeli pojawią się nie więcej niż 2 błędy w terminologii dot. walidacji; 

0 punktów – jeżeli pojawią się więcej niż 2 błędy w terminologii dot. walidacji. 

c) Przejrzystość i spójność logiczna (0 – 1 punkt): 

1 punkt – jeżeli koncepcja rekrutacji będą spójna, przejrzysta, logicznie 

ustrukturyzowana i wolna od błędów rzeczowych; 

0 punktów – jeżeli  koncepcja rekrutacji będzie niespójna, nieczytelna, będzie 

zawierała braki w strukturze logicznej lub błędy rzeczowe. 

Wykonawca przedstawi koncepcję zgodnie z załącznikiem nr 6 do Ogłoszenia. 

W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi więcej niż trzy uniwersalne opisy zachęcania grupy 

badanych, ocenie zostaną poddane tylko pierwsze trzy z nich. W przypadku, gdy Wykonawca 

przedstawi więcej niż dwa unikatowe opisy dla każdej z grup badanych, ocenie zostaną poddane 

tylko pierwsze dwa z nich. W przypadku, gdy opisane działanie zostanie ocenione jako 

niewłaściwe lub nieskuteczne, Wykonawca otrzyma 0 punktów dla danego działania. 

Przedstawienie działania stanowiącego jakąkolwiek formę odpłatności za udział w badaniu (w tym 

w formie rzeczowej) lub stanowiącego jakąkolwiek formę nieuprawnionego wpływu na wyniki 

badania będzie skutkowało przyznaniem Wykonawcy 0 punktów dla całego kryterium III. 

Uwaga: uzyskanie oceny niższej niż 3 punkty w Kryterium III skutkować będzie 

odrzuceniem oferty. 

 

IV. Identyfikacja ryzyka w projekcie oraz proponowany plan zarządzania ryzykiem  

(0 – 18 punktów)  

Wykonawca sporządzi analizę zgodnie z załącznikiem nr 7 do Ogłoszenia. 

W tym kryterium komisja dokona  oceny (może przyznać maksymalnie 18 punktów), zgodnie 

z poniższymi wytycznymi. 

Ocenie podlegać trafność zidentyfikowanych obszarów ryzyka mogących wystąpić na wszystkich 

etapach realizacji badania oraz zaproponowanych sposobów przeciwdziałania i rozwiązywania 

potencjalnych problemów.  

Celem przedstawionej przez Wykonawcę analizy ryzyka będzie zapewnienie jakości badania, 

w tym rozwiązań, które sprawią, że zostanie zrealizowane rzetelnie, z zachowaniem poprawności 

metodologicznej, co pozwoli na uzyskanie wartościowego materiału badawczego i realizację 

celów badania. 



W zakresie identyfikacji i zapobiegania ryzyku Wykonawca przedstawi 3 propozycje obszarów 

ryzyka i środków je minimalizujących, które zostały zidentyfikowane w kontekście 

przeprowadzenia skutecznej realizacji zamówienia, wraz z uzasadnieniem. 

Szczegółowy sposób oceny każdego z przedstawionych obszarów ryzyka: 

Wykonawca opisze 3 obszary ryzyka, które mogą wystąpić w projekcie, uwzględniając rekrutację 

respondentów i realizację terenową badania. W sumie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 

18 punktów (po 6 punktów za każdy obszar), w tym za: 

a) Adekwatność przedstawionego ryzyka do przedmiotu zamówienia wraz 

z uzasadnieniem (0 – 2 punkty): 

2 punkty – jeżeli ryzyko faktycznie ma szansę wystąpić, i wpływa na realizację projektu; 

1 punkt – jeżeli istnieje szansa wystąpienia ryzyka, ale nie jest ona duża lub jeśli ryzyko 

nie jest klarownie uzasadnione; 

0 punktów – jeżeli szansa wystąpienia ryzyka jest niewielka lub żadna lub ryzyko nie 

posiada klarownego uzasadnienia. 

b) Wskazanie sposobów przeciwdziałania wystąpieniu tego ryzyka (0 – 2 punkty): 

2 punkty – jeżeli Wykonawca wskazał sposoby przeciwdziałania ryzyku, są one 

adekwatne i uzasadnione; 

1 punkt – jeżeli Wykonawca wskazał sposoby przeciwdziałania ryzyku, ale nie są one 

w pełni adekwatne lub klarownie uzasadnione; 

0 punktów – jeżeli Wykonawca wskazał sposoby przeciwdziałania ryzyku, ale są one 

nieadekwatne lub nie zostały uzasadnione. 

c) Wskazanie co najmniej jednego scenariusza możliwych do wdrożenia działań 

niwelujących skutki wystąpienia niekorzystnej sytuacji, spowodowanej 

zidentyfikowanym ryzykiem (0 – 2 punkty): 

2 punkty – jeżeli Wykonawca wskaże co najmniej 1 scenariusz niwelowania ryzyka, jest 

on klarownie opisany i adekwatny dla zdefiniowanego ryzyka; 

1 punkt – jeżeli Wykonawca wskaże co najmniej 1 scenariusz niwelowania ryzyka, ale 

jest on nie do końca klarownie opisany lub nie do końca adekwatny dla zdefiniowanego 

ryzyka; 

0 punktów – jeżeli Wykonawca wskaże co najmniej 1 scenariusz niwelowania ryzyka, ale 

nie jest on klarownie opisany lub jest nieadekwatny dla zdefiniowanego ryzyka. 

W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi więcej niż trzy obszary ryzyka ocenie zostaną poddane 

tylko pierwsze trzy z nich. Brak wymaganego elementu opisu analizy ryzyka wskazanego 

w podpunktach a)-c) będzie skutkował przyznaniem 0 punktów dla danego ryzyka. Uzyskanie 

0 punktów w podkryterium a), tj. adekwatności przedstawionego ryzyka do przedmiotu 

zamówienia wraz z uzasadnieniem będzie skutkowało przyznaniem 0 punktów także 

w podkryteriach b) i c) dla danego ryzyka. 

Uwaga: uzyskanie oceny 0 punktów w Kryterium IV skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

V. Propozycja scenariusza pogłębionego wywiadu indywidualnego 

z przedstawicielami uczelni (0 - 18 punktów) 

W tym kryterium komisja dokona oceny (może przyznać maksymalnie 18 punktów), zgodnie 

z poniższymi wytycznymi. 

Wykonawca sporządzi scenariusz  zgodnie z załącznikiem nr 8 do Ogłoszenia. 

Pytania badawcze, w oparciu o które Wykonawca opracuje propozycję scenariusza pogłębionego 

wywiadu indywidualnego z przedstawicielami uczelni (pracownicy dydaktyczni, naukowo-

dydaktyczni, administracyjni, pracownicy odpowiedzialni za jakość kształcenia) są zawarte 

w Załączniku nr 9. 



 

   
 

 
 

Podkryterium 

Maksymalna 

liczba 

punktów 

Sposób oceny 

a) Każde pytanie wynika logicznie  

z celów zawartych w OPZ i pytań 

badawczych określonych  

w Załączniku nr 9 

3 
Za każde pytanie nie spełniające tego 

kryterium Zamawiający odejmie 0,5 pkt. 

b) W scenariuszu uwzględniono wszystkie 

pytania badawcze wskazane w 

Załączniku nr 9 

2 

Za nieuwzględnienie pytania 

badawczego Zamawiający odejmie 

każdorazowo 0,5 pkt. 

c) W pytaniach nie występują błędy 

merytoryczne wskazujące na brak 

wiedzy Wykonawcy w obszarach, którego 

dotyczy wywiad 

2 
Za każdy błąd merytoryczny 

Zamawiający odejmie 0,5 pkt. 

d) W scenariuszu nie występują błędy 

metodologiczne takie jak np. pytania 

sugerujące odpowiedzi 

3 

Za wystąpienie w scenariuszu błędu 

metodologicznego Zamawiający odejmie 

każdorazowo 0,5 pkt. 

e) Sformułowania pytań odzwierciedlają styl 

swobodnej rozmowy, aczkolwiek 

dostosowanej do specyfiki respondenta 

2 

Za występowanie w pytaniu sformułowań 

nie odzwierciedlających stylu swobodnej 

rozmowy lub sformułowań 

niedostosowanych do specyfiki 

respondenta Zamawiający odejmie 

każdorazowo 0,5 pkt. 

f) Pytania tworzą spójną całość – 

zaplanowany scenariusz umożliwia 

płynną rozmowę z respondentem (od 

momentu rozpoczęcia/wstępu, przez 

kolejne bloki tematyczne aż po 

zakończenie rozmowy) 

4 

Za każde naruszenia porządku  

i  spójności scenariusza prowadzenia 

wywiadu Zamawiający odejmie 1 pkt. 

g) W scenariuszu nie występują błędy 

językowe 
1 

Za każdy błąd językowy Zamawiający 

odejmie 0,5 pkt. 

h) W scenariuszu nie występują błędy 

terminologiczne z zakresu walidacji 
1 

Za każdy błąd terminologiczny 

Zamawiający odejmie 0,5 pkt. 

 
 

Uwaga: uzyskanie oceny 0 punktów w Kryterium V skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

 

Uwaga: Jeżeli oferta w kryteriach pozacenowych nr III, IV i V  uzyska mniej niż 28 punktów 

zostanie ona uznana za niezgodną z treścią ogłoszenia i będzie podlegała odrzuceniu.  

1. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku..  

2. Następnie punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie zostaną do siebie 

dodane. 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę 

punktów.



 

   
4. Wymagane dokumenty 

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 3). 

2. Wykaz członków zespołu wraz z potwierdzeniem spełniania warunków udziału 

określonych w pkt. 3 (załącznik nr 4)  

3. Wykaz członków zespołu pozwalający na dokonanie oceny, określony w pkt. 4 (załącznik 

nr 5)  

4. Koncepcja rekrutacji respondentów (załącznik nr 6). 

5. Opis obszarów ryzyka (załącznik nr 7). 

6. Propozycja scenariusza  IDI (załącznik nr 8). 

 

5. Sposób, miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia 

w terminie do 14.11.2018 r., decyduje data wpłynięcia oferty. 

Ofertę należy opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz tytułem zamówienia, a następnie: 

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

▪ lub złożyć osobiście w pok. b 3 Instytutu Badań Edukacyjnych;  

▪ lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Instytut Badań Edukacyjnych, 

ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa. 

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.  


