Warszawa, 2018-10-22
OGŁOSZENIE IBE/288/2018
Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej równowartości
30 000 EURO
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pozakonkursowego:
„Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji”,
POWR.02.11.00-00-0001/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

1. Przedmiot zamówienia:
Przygotowanie ekspertyzy (analizy) dotyczącej interpretacji przepisów ustawy z
dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2017 poz.
986, 1475) dotyczących zakresu oceny formalnej wszystkich typów wniosków
prowadzonej przez podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji, z
wykorzystaniem studium przypadku (na przykładzie zapisów z konkretnych
wniosków), w tym kwestia ustalania właściwości ministra (rekomendacje do
zmian w ustawie o ZSK).
Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 2.
2. Termin realizacji zamówienia: do 26 dni od daty podpisania umowy.
3. Warunki udziału w postępowaniu np.:
Osoba składająca ofertę musi spełniać wszystkie poniższe warunki udziału w
postępowaniu:
a) posiadać wykształcenie wyższe prawnicze – udokumentowane przedstawieniem
kopii dyplomu;
b) posiadać doświadczenie w opracowywaniu ekspertyz/opinii prawnych z zakresu
prawa administracyjnego poświadczone opracowaniem, co najmniej trzech
ekspertyz w ciągu ostatnich 5 lat – udokumentowane przedstawieniem wykazu;
c) wykazać się znajomością następujących aktów prawnych:
 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.
U. z 2016 r. poz. 64 i 1010), zwanej dalej ustawą o ZSK oraz aktów
wykonawczych wydanych na jej podstawie (oświadczenie);
 Zalecenia Rady (UE) z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie europejskich ram
kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie i uchylające zalecenie
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie
ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie
(oświadczenie).
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Podmiot składający ofertę musi do realizacji przedmiotowego zamówienia wskazać
osobę, która spełnia wszystkie poniższe warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadać wykształcenie wyższe prawnicze – udokumentowane przedstawieniem
kopii dyplomu;
b) posiadać doświadczenie w opracowywaniu ekspertyz/opinii prawnych z zakresu
prawa administracyjnego poświadczone opracowaniem co najmniej trzech
ekspertyz w ciągu ostatnich 5 lat – udokumentowane przedstawieniem wykazu
załącznik nr 4
c) wykazać się znajomością następujących aktów prawnych:
 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.
U. z 2016 r. poz. 64 i 1010), zwanej dalej ustawą o ZSK oraz aktów
wykonawczych wydanych na jej podstawie (oświadczenie);
 Zalecenia Rady (UE) z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie europejskich ram
kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie i uchylające zalecenie
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie
ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie
(oświadczenie).
Podmiot składający ofertę musi wskazać podstawę do dysponowania osobą, która
będzie przez niego wskazana do realizacji przedmiotowego zamówienia.
Dopuszcza się realizowanie zamówienia przez więcej niż jedną osobę, przy czym co
najmniej jedna z nich musi spełniać wszystkie ww. warunki udziału w postępowaniu.
4. Kryterium oceny ofert oraz sposób dokonania ich oceny

Cena – 40 pkt.
W kryterium „cena” najwyższą liczbę punktów (40) otrzyma oferta zawierająca
najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Liczba punktów oferty= (cena oferty najniżej skalkulowanej x 40): cena oferty
ocenianej
4.1 Doświadczenie – 50 pkt.
4.2.1. Oferta otrzyma punkty za doświadczenie osoby wskazanej do realizacji
przedmiotowego zamówienia (w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert), która opracowała (była autorem lub współautorem),
ekspertyzy/opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego, która
obejmowała zagadnienia z jednego z wymienionych obszarów: integracja
systemów kwalifikacji w Polsce, wymiany i przetwarzania danych
publicznych, współpracy pomiędzy organami administracji lub na linii
administracja publiczna i inne podmioty; Za każdą ekspertyzę/opinię prawną
spełniającą powyższe wymagania, opracowaną przez osobę wskazaną do
realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca otrzyma 10 pkt (ocena
ma charakter 0-1), łącznie nie więcej jednak niż 50 pkt.
4.2.2. W przypadku, gdy oferta składana jest przez podmiot, który wskazuje do
realizacji przedmiotowego zamówienia więcej niż jedną osobę, wówczas
wykazanie tej samej ekspertyzy/opinii prawnej przez osoby wskazane do
realizacji zamówienia nie będzie punktowane odrębnie.

4.2.3. W kryterium „Doświadczenie” – ocena zostanie dokonana na podstawie
informacji zawartej w wykazie dołączonym do formularza oferty,
sporządzonym zgodnie z Załącznikiem nr 5.
4.2.4. Wykonawca nie może przedstawić tych samych ekspertyz/ opinii, które
zostały uwzględnione w warunkach udziału w postępowaniu
4.2.5. Powyższe kryterium jest oceniane w odniesieniu do całego zespołu łącznie,
co oznacza, że jeden członek zespołu może być autorem wszystkich
wskazanych ekspertyz/opinii. W przypadku, gdy dwóch lub więcej członków
zespołu realizującego zamówienie jest autorami tej samej, ekspertyzy/ opinii
– liczy się ona jako jedna pozycja.
4.3.
Termin – 10 pkt.
Punkty w tym kryterium będą przyznawane za wykonanie ekspertyzy w
czasie krótszym niż 26 dni:
 Oferta otrzyma maksymalną liczbę 10 pkt w przypadku, gdy
Wykonawca zadeklaruje wykonanie ekspertyzy w ciągu 15 dni.
 Oferta otrzyma 5 pkt., gdy wykonawca zadeklaruje wykonanie
ekspertyzy w ciągu 20 dni.
Skrócenie terminu będzie zachowywało liczbę dni zapisaną w harmonogramie po
stronie Zamawiającego.
W ramach oceny oferty punkty otrzymane w danym kryterium zostaną do siebie
dodane. Ocena każdego kryterium zostanie dokonana z dokładnością do 2
miejsc po przecinku.
Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który zdobędzie najwyższą liczbę
punktów.
5. Wymagane dokumenty:
 formularz ofertowy (załącznik nr 3)
 kopia dyplomu
 wykaz spełniania warunków udziału (załącznik nr 4)
 wykaz doświadczenia (załącznik nr 5)
6. Sposób, miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do
ogłoszenia w terminie do 29-10-2018 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.

