
         
Załącznik nr 1.2. 

  do Zarządzenia nr 2/2018 z dnia 09 kwietnia 2018   

 

 

          Warszawa 10.06.2019 r.   

Numer zamówienia: IBE/141/2019  

 

 

OGŁOSZENIE 

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej równowartości  

30 000 EURO 

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pozakonkursowego: 

„Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” Nr UDA-POWR.04.01.00-00-UP01/18, 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

„Opracowanie 10. zestawów efektów uczenia się z zakresu umiejętności 

podstawowych”  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.  

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 lipca 2019 r. 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu np.: 

Wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji:  
 
Do udziału w postępowaniu może przystąpić zespół Ekspertów dysponujący poniższym 
doświadczeniem lub Podmiot, który dysponuje zespołem Ekspertów posiadającym 
poniższe doświadczenie. Wymaga się, aby zespół składał się z co najmniej 3 Ekspertów 
(ekspert merytoryczny, ekspert metodyczny, koordynator prac) dla każdego z 
realizowanego zadania.   
 
Wymaga się aby ekspert metodyczny spełniał następujący warunek: 
 

a) posiadał doświadczenie w opisie kwalifikacji z użyciem języka efektów uczenia się 
zgodnie z metodologią zawartą w poradniku „Opisywanie kwalifikacji 
nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego”. Na potwierdzenie 
warunku należy przedstawić 3 opracowane opisy rynkowe kwalifikacji 
(samodzielnie lub we współpracy), które zostały zgłoszone do Zintegrowanego 
Rejestru Kwalifikacji. Zespół Ekspertów/podmiot który dysponuje zespołem 
Ekspertów podaje link do kwalifikacji do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. 

 
Wykonawca musi wskazać podstawę do dysponowania członkami zespołu, którzy 
zostaną przez niego zgłoszeni do realizacji przedmiotowego zamówienia. 
 



 

   

 

 

Dopuszcza się, aby jeden z Ekspertów wskazany przez Wykonawcę pełnił te same funkcje 
w różnych zespołach eksperckich.  

 

Na potwierdzenie spełniania warunków zespół Ekspertów/Podmiot dysponujący 

zespołem Ekspertów przedstawi uzupełniony wykaz, który stanowi załącznik nr 4 do 

ogłoszenia.   

 
4. Kryterium oceny ofert oraz sposób dokonania ich oceny: 
 
a)  „Cena” (25% - maksymalnie 25 pkt.) 

W kryterium „cena” najwyższą liczbę punktów (25) otrzyma oferta zawierająca 
najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: 

 
Liczba punktów oferty = (cena oferty najniżej skalkulowanej x 25) / cena oferty 

ocenianej 
 

b)  „Przykładowy efekt uczenia się wraz z dwoma wybranymi kryteriami weryfikacji 
dla każdego z 3 wskazanych przez Wykonawcę zestawów uczenia się” (15% - 
maksymalnie 15 pkt.) (5 pkt. dla każdego z 3 zestawów) 

 
Dla każdego z 3 wybranych przez Wykonawcę zestawów efektów uczenia się 

zawartych w ofercie Wykonawca przedstawi przykładowy efekt uczenia się wraz z 

dwoma wybranymi kryteriami weryfikacji, opisanymi przy użyciu języka efektów 

uczenia się (tj. z wykorzystaniem czasowników operacyjnych), zgodnie z metodologią 

zawartą w poradniku „Opisywanie kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty 

i szkolnictwa wyższego”. 

Oferta w ramach tego kryterium może zostać oceniona maksymalnie na 15 pkt.  

(5 pkt. za jeden zestaw uczenia się). 

Wykonawca w przedmitowym kryterium zostanie oceniony szgodnie z poniższa skalą 

punktową: 

5 pkt. – podanie efektu uczenia się oraz dwóch adekwatnych kryteriów weryfikacji, z 

wykorzystaniem czasownika/-ów operacyjnego/-ych. 

3 pkt. – podanie efektu uczenia się oraz jednego adekwatnego kryterium weryfikacji, 

z wykorzystaniem czasownika/-ów operacyjnego/-ych. 

0 pkt. – nie podano żadnego z kryteriów weryfikacji efektu uczenia się, lub podane 

kryteria nie są adekwatne, lub nie zastosowano przy opisie czasowników 

operacyjnych. 

 
c)  „Krótka charakterystyka efektów uczenia się dla 3 wybranych przez Wykonawcę 

zestawów uczenia się” (30% - maksymalnie 30 pkt.)  
(10 pkt. dla każdego z 3 zestawów) 
 

Opis określonych efektów uczenia się (około 100 słów) zawierający wybrane informacje o 

danym zestawie efektów uczenia się. Charakterystyka powinna odpowiadać na pytanie: 



 

   

 

 

„Jakie działania lub zadania jest w stanie podejmować/realizować osoba posiadająca 

dane efekty uczenia się?”. 

Wykonawca przedstawi 3. krótkie charakterysyki efektów uczenia się dla tych samych 

zestawów uczenia się dla których podał przykłady efekt uczenia się wraz z dwoma 

wybranymi kryteriami weryfikacji w pkt. 4b ogłoszenia.  

Wykonawca w przedmitowym kryterium zostanie oceniony szgodnie z poniższa skalą 

punktową: 

10 pkt. – podana charakterystyka zawiera co najmniej 90 słów oraz opis 3. działań lub 

zadań, które jest w stanie podejmować/realizować osoba posiadająca dane efekty 

uczenia się. 

5 pkt. – podana charakterystyka zawiera co najmniej 90 słów oraz opis 2. działań lub 

zadań, które jest w stanie podejmować/realizować osoba posiadająca dane efekty 

uczenia się. 

0 pkt. – podana charakterystyka zawiera mniej niż 90 słów lub/oraz opis tylko 1. 

działania lub zadania, które jest w stanie podejmować/realizować osoba posiadająca 

dane efekty uczenia się. 

 

d)  Kwalifikacje rynkowe dotychczas opisane (samodzielnie lub we współpracy) przez 

Wykonawcę i zgłoszone do włączenia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji  

(30% - maksymalnie 30 pkt.)  

W celu spełniania powyżwszego kryterium Wykonawca przedstawi wykaz kwalifikacji 

rynkowych dotychczas opisanych (samodzielnie lub we współpracy) przez Wykonawcę i 

zgłoszone do włączenia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 

Maksymalną liczbę punktów (30 pkt) otrzyma ta oferta, której Wykonawca posiada 

największe doświadczenie w opisie kwalifikacji, a każda następna odpowiednio zgodnie 

ze wzorem:  

Liczba punktów oferty = (liczba kwalifikacji dotychczas zgłoszonych do ZRK w ocenianej 
ofercie x 30) /(oferta z najwyższą liczbą kwalifikacji dotychczas 
zgłoszonych do ZRK) 

 

Kwalifikacje rynkowe, które zostaną wskazane w przedmitowym kryterium nie mogą 

pokrywać się z kwalifikacjami wskazanymi w warunku udziału w zamówieniu – patrz pkt. 

3A ogłoszenia.  

 
 
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: 

a) formularz ofertowy (załącznik nr 3)  

b) wykaz potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

(załącznik nr 4) 

c) wykaz potwierdzający spełnianie kryteriów udziału w postępowaniu  

(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 17.06.2019 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. 


