
 

 

 

 

Warszawa, 22-02-2019 r.   

IBE/30/2019 

 

OGŁOSZENIE IBE/30/2019 

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 wykonanie aplikacji interkonektor „POLon” 

Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 2. 

 

2. Termin realizacji zamówienia: 35 dni roboczych od daty podpisania umowy 

3. Warunki udziału w postępowaniu np.: 

▪ Wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji: 

 
Do udziału w postępowaniu może przystąpid Ekspert/zespół Ekspertów dysponujący poniższym 
doświadczeniem lub Podmiot, który dysponuje Ekspertem/zespołem Ekspertów posiadającym 
poniższe doświadczenie, którzy łącznie spełniają następujące warunki: 
 

a) W okresie ostatnich pięciu lat wykonał przynajmniej jeden projekt informatyczny 
w technologii PHP+MySQL, którego wartośd przekroczyła 10 000,00 zł brutto -
poświadczone wykazem w formie tabeli stanowiącym załącznik nr  4. 

b) Wykonał jeden projekt informatyczny w którym opracowano dedykowane dla 
tego projektu API – poświadczone wykazem w formie tabeli stanowiącym 
załącznik nr  4. 

 

Dopuszcza się realizowanie zamówienia przez więcej niż jedną osobę, przy czym każda z osób 

musi spełniad wszystkie ww. warunki udziału w postępowaniu. 

 

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– 20 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. 
Ponieważ narzędzie służy do strukturalizowania opisów akapitowych dodatkowo 
punktowane będzie doświadczenie w zakresie przetwarzania tekstu naturalnego i jego 
klasyfikacji. 
 

Komisja przyzna po 10 pkt za projekt, w ramach którego Podmiot/Ekspert dokonywał 
przetwarzania tekstu naturalnego i jego klasyfikacji (należy wskazad rodzaj doświadczenia i 
termin wykonanych prac). Ocenie podlegają maksymalnie dwa pierwsze projekty wskazane przez 
Wykonawcę – zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr  5. 
 
Wykonawca nie może przedstawid tych samych projektów informatycznych, które zostały 
uwzględnione w warunkach udziału w postępowaniu. 

 
 

4.3 Funkcjonalnośd – 40 pkt 
 

Za wykonanie wskazanych dodatkowych funkcjonalności usprawniających narzędzie: 
1. Umożliwienie uporządkowania i kategoryzowania danych z ZSUN. Przykładowo 

uporządkowaniem jest taki zapis nazwy kierunku studiów, aby nazwa ta była 
odporna na różne formy fleksyjne. Przykład: Uczelnia X prowadzi kierunek 
„gospodarowanie środowiskiem i infrastrukturą komunalną”. Uczelnia Y prowadzi 
kierunek „infrastruktura komunalna i gospodarka środowiskiem”. Baza powinna 
umożliwid oznaczenie że jest to kierunek o zbliżonym charakterze, pozostawiając 
jednocześnie wersję pierwotną wyświetlaną użytkownikowi. 

2. Przygotowanie funkcjonalności pozwalającej na ręczną synchronizację wskazanego 
kierunku / jednostki organizacyjnej / uczelni 

3. Umożliwienie zarządzania istniejącymi i dodania poprzez interfejs dodatkowych 
atrybutów opisujących kierunek. 

4. Umożliwienie sparowania pozycji z istniejącego obecnie Systemu Informatycznego 
ZRK z nowymi pozycjami w bazie POL.  

 
Komisja  przyzna po 10 pkt za każdą zadeklarowaną funkcjonalnośd z pkt 4.3 ppkt  1-4 (należy 
zadeklarowad rodzaj funkcjonalności) zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 5. 
 
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) 

 wykaz spełniania warunków udziału (załącznik nr 4) 

 wykaz doświadczenia, funkcjonalnośd  (załącznik nr 5) 

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy składad na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia w 

terminie do 01-03-2019 r., decyduje data wpłynięcia oferty. 

 



 

   

 

 
Ofertę należy opisad nazwą i adresem Wykonawcy oraz tytułem zamówienia,  

a następnie: 

▪ złożyd osobiście w pok.  b 3 Instytutu Badao Edukacyjnych/  

▪ lub przesład pocztą tradycyjną na adres: Instytut Badao Edukacyjnych,  

ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa/  

▪ lub przesład pocztą elektroniczną na adres: zapytania_ofertowe@ibe.edu.pl   

 

7. Z wykonawcami, którzy złożą oferty mogą byd prowadzone negocjacje w celu  ustalenia 

szczegółowych warunków realizacji zamówienia oraz ceny zamówienia. 

 

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

lub odwołane przez Zamawiającego. 


