
  

 

 Warszawa, 31.10.2018 r.   

 

OGŁOSZENIE IBE/274/2018 

 

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: 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie narzędzia wspomagającego 

automatyczne gromadzenie danych na temat efektów kształcenia w uczelniach w 

Polsce oraz przygotowanie bazy danych zgromadzonych informacji (HECrawler).  

 

Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 2. 

2. Termin realizacji zamówienia: 15 tygodni od daty podpisania umowy 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu np.: 

Do udziału w postępowaniu może przystąpić Ekspert/zespół Ekspertów dysponujący 

poniższym doświadczeniem lub Podmiot, który dysponuje Ekspertem/zespołem 

Ekspertów posiadającym poniższe doświadczenie, którzy łączne spełniają 

następujące warunki: 

a) W ciągu ostatnich 3 lat wykonali aplikację służącą do przeszukiwania sieci  

i gromadzenia danych (webscraping, bot itp.) o wartości minimum 20 000 

zł brutto (zał. nr 4); 

b) W ciągu ostatnich 3 lat wykonali aplikację służącą do wydobywania  

i strukturalizowania informacji (webscraping, bot itp.) o wartości 

minimum 20 000 zł brutto (zał. nr 4); 

 

Podmiot składający ofertę jest zobowiązany do  wskazania podstawy do 

dysponowania osobą, która będzie przez niego wskazana do realizacji 

przedmiotowego zamówienia. 

 
 

 

 



 

   

 

 

4. Kryterium oceny ofert oraz sposób dokonania ich oceny 

 

4.1. / 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 

 

4.2. Doświadczenie – 60 pkt 

W tym kryterium Komisja dokona oceny za doświadczenie w tworzeniu przez 

Eksperta/ zespół Ekspertów narzędzi wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert (ocena ma charakter 0-1). 

Punkty w tym kryterium będą przyznawane w trzech kategoriach:  

 

a) narzędzie automatycznie przeszukujące sieć i gromadzące dane (webscraping, 

bot itp.) pochodzące ze stron internetowych oraz plików tekstowych na tych 

stronach – maks. 30 pkt.  

Za każde narzędzie spełniające określone wymagania Wykonawca otrzyma 5 

pkt, nie więcej jednak niż 30 pkt.  

 

b) narzędzie / program automatycznie lub semi-automatycznie wydobywający 

dane z pomocą OCR, wyposażone w interfejs umożliwiający korzystanie z 

narzędzia przez osoby bez przygotowania programistycznego lub pobieranie 

treści przez zaznaczanie części dokumentu (grab and click).  

Za każde narzędzie spełniające określone wymagania Wykonawca otrzyma 5 

pkt, nie więcej jednak niż 20 pkt.;  

 

c) narzędzie na potrzeby zarządzania zbiorami danych wyższej uczelni,  

z wykorzystaniem MySQL lub PostgreSQL – maks. 10 pkt.  

Za każde narzędzie spełniające określone wymagania Wykonawca otrzyma 5 

pkt, nie więcej jednak niż 10 pkt. 

 

4.2.1 W przypadku, gdy oferta składana jest przez Podmiot / zespół Ekspertów który 

wskazuje do realizacji przedmiotowego zamówienia więcej niż jedną osobę, 

wówczas wykazanie tego samego narzędzia przez osoby wskazane do realizacji 

zamówienia nie będzie punktowane odrębnie. 

 

4.2.2 W kryterium „Doświadczenie” – ocena zostanie dokonana na podstawie 

informacji zawartej w wykazie dołączonym do formularza oferty, sporządzonym 

zgodnie z Załącznikiem nr 5 



 

   

 

 

4.2.3 W kryterium „Doświadczenie” Wykonawca nie może przedstawić tych samych 

aplikacji/narzędzi, które zostały uwzględnione w warunkach udziału w 

postępowaniu.  

 

4.2.4 Powyższe kryteria jest oceniane w odniesieniu do całego zespołu łącznie, co 

oznacza, że jeden członek zespołu  może być autorem wszystkich wskazanych 

narzędzi/aplikacji.  

 

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 (zał. 3) 

 wykaz spełniania warunków udziału (zał. 4) 

 wykaz doświadczenia (zał. 5) 

 

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do 

ogłoszenia w terminie do 12.11.2018 r., decyduje data wpłynięcia oferty. 

 

Ofertę należy opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz tytułem zamówienia,  

a następnie: 

 złożyć osobiście w pokoju B3 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 oferty.  

 

Zastrzega się, że niniejsze ogłoszenie, a także określone w nim warunki mogą być 

zmienione lub odwołane przez Zamawiającego. 


