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Warszawa, 19-04-2019 r.   

Numer Zamówienia: IBE/103/2019 

 

OGŁOSZENIE 

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej równowartości  

30 000 EURO 

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pozakonkursowego: 

„Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na 

poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniające 

jakość nadawania kwalifikacji” umowa Nr UDA-POWR.02.13.00-00-0001/18, 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest moderowanie wywiadów indywidualnych w ramach 2 

badań jakościowych, które zostaną przeprowadzone w 4 regionach Polski.  

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie jest podzielone na cztery 

części.  

Część I postępowania - Region 1  - obejmuje wybór wykonawcy w województwach: 
pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko- pomorskie; 
Cześć II postępowania - Region 2  - obejmuje wybór wykonawcy w województwach: 
zachodnio-pomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie; 
Cześć III postępowania - Region 3 – obejmuje wybór wykonawcy w województwach: 
opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie; 
Cześć IV postępowania - Region 4 - obejmuje wybór wykonawcy w województwach: 
podlaskie, mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie, lubelskie. 

 Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 2. 

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia 3 czerwca 2019 r. do dnia 31 października 

2019 r.  

3. Warunki udziału w postępowaniu np.: 

Wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji: 

Osoba składająca ofertę musi spełniać wszystkie poniższe warunki udziału w 
postępowaniu: 

a) posiadać 4 - letnie doświadczenie w pracy badawczej w roli moderatora wywiadów 

pogłębionych (IDI) w ciągu  ostatnich 6 lat – udokumentowane wykazem (w formie 

tabeli) w dokumencie dołączonym do oferty, stanowiącym załącznik nr 4 – Wykaz 

spełniania warunków udziału. 



 

   

 

 
b) brała udział w ciągu  ostatnich 6 lat w minimum 8 projektach badawczych realizowanych 

metodami jakościowymi w roli moderatora  wywiadów pogłębionych (IDI) w ramach 

których  łącznie przeprowadziła  min. 100 (IDI) - udokumentowane przedstawieniem 

wykazu (w formie tabeli) w dokumencie dołączonym do oferty, stanowiącym załącznik nr 

4 – Wykaz spełniania warunków udziału.  

 

Osoba fizyczna może złożyć ofertę tylko na jedną z części prowadzonego postępowania. 

Wywiady w ramach badań we wszystkich regionach Polski będą przeprowadzane 

równolegle.   

 

Podmiot składający ofertę do realizacji przedmiotowego zamówienia musi dysponować 
moderatorami spełniającymi następujące warunki: 

a) posiada 4 - letnie doświadczenie w pracy badawczej w roli moderatora wywiadów 

pogłębionych (IDI) w ciągu  ostatnich 6 lat – udokumentowane wykazem (w formie 

tabeli) w dokumencie dołączonym do oferty, stanowiącym załącznik nr 4 – Wykaz 

spełniania warunków udziału. 

b) brał/a udział w ciągu  ostatnich 6 lat w minimum 8 projektach badawczych realizowanych 

metodami jakościowymi w roli moderatora  wywiadów pogłębionych (IDI) w ramach 

których  łącznie przeprowadziła  min. 100 (IDI) - udokumentowane przedstawieniem 

wykazu (w formie tabeli) w dokumencie dołączonym do oferty, stanowiącym załącznik nr 

4 – Wykaz spełniania warunków udziału.  

 

Podmiot składający ofertę musi wskazać moderatora do każdej z części prowadzonego 

postępowania. Wywiady w ramach badań we wszystkich regionach Polski będą 

przeprowadzane równolegle.   

 
Dopuszcza się realizowanie zamówienia przez więcej niż jedną osobę (moderatora), przy 
czym każda z osób (moderatorów) musi spełniać wszystkie ww. warunki udziału w 
postępowaniu.  
 
Podmiot składający ofertę musi wskazać podstawę do dysponowania osobą, która będzie 
przez niego wskazana do realizacji przedmiotowego zamówienia. 

 

4. Kryterium oceny ofert oraz sposób dokonania ich oceny 
 

a) Cena – 70 punktów – 70 % 

Najwyższą liczbę punktów (70 pkt.) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za 

zrealizowanie zamówienia, a każda następna otrzyma liczbę punktów obliczoną zgodnie 

ze wzorem:  

      cena oferty najniżej skalkulowanej 

Liczba punktów oferty ocenianej = ---------------------------------------------  x 70 pkt. 

   cena oferty ocenianej   

 

 



 

   

 

 
b. Doświadczenie – 30 punktów – 30%  

Moderator przedstawi listę projektów z ostatnich 6 lat w których moderował indywidualne 

wywiady pogłębione (IDI) z respondentami będącymi przedstawicielami/pracownikami 

instytucji publicznych/organizacji pozarządowych. W ramach każdego projektu wykonawca 

wskaże ilości przeprowadzonych IDI  z respondentami będącymi przedstawicielami/ 

pracownikami instytucji publicznych i/lub przedstawicielami/pracownikami organizacji 

pozarządowych. 

 

Sposób oceny: Ocenie będą podlegać ilości zmoderowanych indywidualnych wywiadów 

pogłębionych (IDI) z określonym tymi respondentów; przedstawiciele / pracownicy instytucji 

publicznych i/lub przedstawiciele / pracownicy organizacji pozarządowych, 

 

•Przedstawienie łącznej ilości wywiadów mniejszej niż 30 IDI: 0 pkt. 

•Przedstawienie łącznej ilości wywiadów od 31 do 60 IDI: 15 pkt. 

•Przedstawienie łącznej ilości wywiadów ponad 60 IDI: 30 pkt. 

 

Zamawiający informuje, że nie będzie oceniał tych samych wywiadów  wskazanych w 

pkt. 3 pkt. b),  które Wykonawca wykazał w warunkach udziału w postępowaniu. 

 

Zamawiający informuje, że dokona oceny złożonych ofert przez wykonawców w danej 

części prowadzonego postępowania.  

 

W celu oceny oferty przedstawionej przez wykonawcę na daną cześć postępowania, 

zamawiający zsumuje wartości uzyskanych punktów z poszczególnych kryteriów  - cena, 

doświadczenie.  

 

Liczba punktów oferty ocenianej zostanie zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku.  

 

Zamawiający na podstawie ustalonej liczby punktów tworzy ranking wykonawców w 

danej części zamówienia.  

 

Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą który otrzyma najwyższą liczbę punktów w 

danej części powadzonego postępowania.  

 

5. Wymagane dokumenty: 

a) formularz ofertowy (załącznik nr 3) 

b) cennik szczegółowy w podziale na części – załącznik nr 1 do formularza 

ofertowego (załącznik nr 3a) 

c) wykaz spełniania warunków udziału (załącznik nr 4) 

d) wykaz spełniania kryteriów udziału (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 29-04-2019 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. 


