Warszawa, 2018-10.16.
OGŁOSZENIE
Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej równowartości
30 000 EURO
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 Uniwersytet Humanistycznospołeczny na zlecenie Ministerstwa Edukacji
Narodowej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój”.

1. Przedmiot zamówienia:
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 15 str. A4)
Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 2
2. Termin realizacji zamówienia: 2018.11.30
3. Warunki udziału w postępowaniu:
Wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji:
Do udziału w postępowaniu może przystąpić wykonawca dysponujący poniższym
doświadczeniem:
3.1. wykształcenie: wyższe min. magister psychologii, pedagogiki – należy załączyć
kopię dyplomu poświadczoną za zgodność z oryginałem
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3.2. doświadczenie zawodowe w oświacie lub/i z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami za ostatnie 10 lat –
potwierdzone oświadczeniem z opisem doświadczenia
3.3. min. 5 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu diagnozy psychologicznej
dzieci i młodzieży za ostatnie 10 lat – potwierdzone oświadczeniem
3.4. doświadczenie w prowadzeniu badań edukacyjnych potwierdzone udziałem w 2
projektach, których celem było opracowanie testów diagnostycznych
4. Kryterium oceny ofert oraz sposób dokonania ich oceny
1) Cena – max. 30 pkt
W kryterium „Cena” 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 30pkt
cena oferty ocenianej
2) Kryteria merytoryczne - maks. 70 pkt
a) doświadczenie w prowadzeniu diagnozy psychologicznej - max. 10 pkt,
przyznane w następujący sposób:
 0-5 lat – 0 pkt
 pow. 5 do 8 lat – 5 pkt
 pow. 8 lat – 10 pkt
b)

propozycja struktury raportu z analizy itemmetrycznej - maks. 60 pkt,
przyznane w następujący sposób:
 40 pkt - adekwatność do tematu zamówienia, oceniający odejmą od
max. liczby 40 pkt po 5 pkt za każdy nieadekwatny element
 10 pkt - poprawność formalna, tj. zgodność ze standardami APA,
oceniający odejmą od max. liczby 10 pkt. po 2 pkt za każdą niezgodność
ze standardem APA
 10 pkt - kompletność, tj. uwzględnienie wszystkich obszarów
tematycznych objętych przedmiotem zamówienia, oceniający odejmą
od max. liczby 10 pkt. po 1 pkt za każdy brakujący element

5. Wymagane dokumenty:
▪ formularz ofertowy (załącznik nr 3)
▪ propozycja struktury raportu
▪ kopia dyplomu
6. Sposób, miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do
ogłoszenia w terminie do 23.10.2018 r., decyduje data wpłynięcia oferty.
Ofertę należy opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz tytułem zamówienia,
a następnie:

▪
▪
▪

złożyć osobiście w pok. b 3 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.

