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 przetestowanie sposobu użycia itemów testowych wśród 300
dzieci w wieku 5;0-17;0 lat.
Zamawiający zamierza wyłonić do 8 Wykonawców, którzy niezależnie przetestują sposób użycia itemów
testowych wśród dzieci w wieku 5;0-17;0 lat.
Wykonawcy będą odpowiedzialni za:
a) Zrekrutowanie do udziału w badaniu 300 dzieci w wieku 5;0-17;0 lat. Zamawiający w trakcie
realizacji zamówienia będzie informował Wykonawców, w jakim przedziale wiekowym mają zostać
zrekrutowane dzieci.
b) Zorganizowanie miejsca badań (badania mogą być prowadzone w domach),
c) Przeprowadzenie badania mającego na celu przetestowanie sposobu użycia itemów wchodzących
w skład testów językowych: czytania, fonologicznych, czytania ze zrozumieniem i rozumienia ze
słuchu oraz rejestrację jego wyników (na arkuszach testowych). Część testów będzie prowadzona
w wersji komputerowej, część tradycyjnie. (wszystkie materiały testowe Wykonawca otrzyma od
Zamawiającego),
d) Sformułowanie wniosków końcowych z badania (raport pisemny 3 str. A4).
Każdy z Wykonawców zobowiązany jest przeprowadzić co najmniej 30 badań. Przeprowadzenie większej
liczby badań wymaga ustalenia z Zamawiającym. Każdy Wykonawca będzie zobowiązany do
sformułowania wniosków końcowych z badania (raport pisemny 3 str. A4). Koordynatorem wszystkich
badań jest Zamawiający.
Termin realizacji zamówienia: 17.12.2018 r.
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) oraz powinny się
w nich znaleźć odnośniki bibliograficzne, w tym co najmniej z ostatnich 10 lat.
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.
Wykonawca, po podpisaniu umowy zobowiązuje się do udziału w 5 godzinnym szkoleniu w siedzibie
Zamawiającego. Zamawiający nie zwraca kosztów dojazdu, ewentualnych noclegów czy wyżywienia.

