
 
 

 

 

 

Załącznik nr 2  

Opis Przedmiotu Zamówienia 

  

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci  

i młodzieży” realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie (IBE) w partnerstwie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym na 

zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, 

Rozwój”. 

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie Badania Pośredniego w 2 grupach dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

i niepełnosprawnościami (SPE), wśród 50 dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat, zgodnie z poniższą tabelą (Tabela 1). 

 

Zamawiający zamierza wyłonić Psychologów, którzy niezależnie wykonają badanie wśród dzieci, rodziców i nauczycieli.   

W zależności od przynależności dziecka do grupy SPE, Wykonawca będzie miał odpowiednie zadania. 

 

Badanie pośrednie dotyczy dzieci i młodzieży w wieku 3;0 do 25;0 lat  z: 

 niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim (20 osób), 

 autyzmem z współwystępującą  niepełnosprawnością Intelektualną (30 osób). 

 

 

 



 

Badanie Pośrednie: 

Psycholog ma za zadanie:  

 zrekrutować do Badania Pośredniego (w badaniu nie biorą udziału dzieci, a jedynie ich rodzice/opiekunowie i nauczyciele)  po 30 osób w wieku 

wskazanym w tabeli ilościowej dzieci biorących udział w badaniu pośrednim, z orzeczeniem niepełnosprawności intelektualnej w stopniu 

umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz uzyskać zgodę rodziców/opiekunów prawnych lub osoby badanej ( w przypadku osoby pełnoletniej). Na 

podstawie oświadczenia psycholog poinformuje Zmawiającego o przynależności dziecka do danej grupy SPE. 

• Przeprowadzić badanie obserwacyjną skalą rozwoju poznawczego dla rodziców (osobiste wręczenie i odebranie z kontrolą czy zaznaczono wszystkie 

odpowiedzi lub w uzasadnionych przypadkach czytanie i zaznaczanie odpowiedzi za rodziców); skalę wypełnia tylko 1 rodzic/opiekun prawny. 

• Przeprowadzić badanie obserwacyjną skalą rozwoju poznawczego dla nauczycieli, psycholog będzie zobowiązany wysłać do nauczyciela/wychowawcy 

dziecka link do ankiety internetowej lub w uzasadnionych przypadkach wręczyć ankietę w formie papierowej oraz dopilnować by ankieta została 

wypełniona).  

(Skalę wypełnia tylko 1 nauczyciel dziecka, najlepiej wychowawca zrekrutowanego ucznia; lista zawierająca imię, nazwisko oraz adres email 

nauczyciela/wychowawcy danego dziecka zostanie przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę w celu skontaktowania się z nauczycielem by dokonać 

wszelkich formalności związanych z wynagrodzeniem nauczyciela za wypełnienie ankiety o każdym dziecku. Z Nauczycielem zostanie podpisana umowa 

zlecenie, przy czym za jedną wypełnioną ankietę dziecka nauczyciel otrzyma wynagrodzenie w wysokości 25 zł brutto). 

• Wpisać odpowiedzi maksymalnie 2 skal (dla każdego dziecka) do przygotowanego formularza w wersji elektronicznej (baza danych przekazana przez 

Zamawiającego). 

• Zapewnić miejsce (jeśli jest taka potrzeba), w którym psycholog będzie przeprowadzać badanie z rodzicem; (Zamawiający zapewnia zwrot za wynajem sali 

do maksymalnej wartości 30 zł brutto/ 1 sesję badania wynajmu. Zwrot będzie dokonany na rachunek Wykonawcy na podstawie comiesięcznego 

zestawienia rachunków/faktur za wynajem sal, Wykonawca będzie zobowiązany dopilnować aby wszelkie faktury/rachunki zostały wystawione na Instytut 

Badań Edukacyjnych). 

• Przekazać rodzicom osób biorących udział w badaniu, upominków  za udział w badaniu i zebranie potwierdzenia odbioru (Zamawiający zakupi i przekaże 

nagrody dla dzieci biorących udział pośrednio w badaniu). Psycholog będzie zobowiązany przekazać nagrody rodzicowi/opiekunowi prawnemu  biorącemu 

dział w badaniu oraz dopilnować by rodzic/opiekun prawny złożył podpis na liście potwierdzającej odbiór nagrody. Zamawiający przekaże Wykonawcy wzór 

formularza potwierdzającego odbiór upominku. Upominki zostaną przekazane pocztą na adres wykonawcy. 



 
 Wziąć udział w ewentualnym szkoleniu w wersji on-line, Zamawiający również dopuszcza wysłanie instrukcji mailowej dotyczącej przebiegu badania 

pośredniego. 

 Wykonawca w ostatni dzień roboczy danego miesiąca będzie zobowiązany do przedstawienia miesięcznego zestawienia wydatków związanych  

z wynajęciem sal, zestawienia otrzymanych ankiet zwrotnych od nauczyciela/wychowawcy badanego pośrednio dziecka. 

 Wykonawca w ciągu tygodnia od podpisania umowy przedstawi harmonogram z informacją w jakich dniach będzie przeprowadzał badania. 

 Psycholog może wybrać maksymalnie dwie grupy SPE, w których będzie chciał przeprowadzić badanie, co zostanie zadeklarowane na etapie wysłania 

formularza zgłoszeniowego. (Oznacza to, że Psycholog może wybrać jedną grupę dzieci SPE z Badania Pośredniego  (maksimum 30 dzieci) oraz np. jedną 

grupę z Badania Bezpośredniego (minimum 15 - maksimum 30 dzieci). Zamawiający oczekuje, że Psycholog zgłaszający się do badania przyjmuje liczebności 

dzieci do przebadania według załączonej tabeli ilościowej prezentującej dzieci biorące udział w Badaniu Pośrednim. 

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia Wykonawcy zmniejszenia lub zwiększenia ilości badań w stosunku do tego, co zakłada tabela ilościowa 

dzieci biorących udział w Badaniu Pośrednim. 

Tabela nr 1. Tabela ilościowa dzieci biorących udział w Badaniu Pośrednim.  

Rodzaj 
badania 

Grupa SPE Grupa wiekowa N= 50 dzieci 

Planowane narzędzia do 
badania (w tym badanie 

trafności) 

Wersja 
badania 

Dokument 
potwierdzający 

przynależność do 
grupy SPE 

Badanie 
Pośrednie 

niepełnosprawność intelektualna w 
stopniu głębokim (20 osób) 3 lat-25 lat 

20 (1 psycholog 
bada 20 dzieci) 

Skala Rozwoju Poznawczego dla 
Rodziców oraz Skala Rozwoju 

Poznawczego dla 
Nauczycieli (1 sesja x max 90 

min) 

ankieta Orzeczenie 

Badanie 
Pośrednie 

Autyzm z współwystępującą  
niepełnosprawnością Intelektualną 

(30 osób) 
10;0-11;11,30 

30 (1 psycholog 
bada 30 dzieci) 

Skala Rozwoju Poznawczego dla 
Rodziców oraz Skala Rozwoju 

Poznawczego dla 
Nauczycieli (1 sesja x max 90 

min) 

ankieta Orzeczenie 

 



 
 Zamawiający na 5 dni roboczych przed pierwszym badaniem (wyznaczonym w harmonogramie przez Wykonawcę), przekaże Wykonawcy niezbędne 

materiały do wykonania badania. 

 Zamawiający ma prawo skontrolowania 3 pierwszych kompletów dokumentów badanych dzieci w pierwszym etapie badania. W momencie stwierdzenia 

rażących błędów i niedociągnięć ze strony Wykonawcy, sprawdzone badania zostaną uznane za nieważne, a Wykonawca w ramach umowy będzie 

zobowiązany do wykonania 3 badań na nowo  zrekrutowanych 3 dzieciach z próby. 

 Zamawiający ma prawo nałożyć kary finansowe o wartości 30 % wartości brutto jednej sesji, za każde źle przeprowadzone badanie. W przypadku gdy 

Wykonawca nie dostosuje się do uwag wniesionych przez Zamawiającego, a ponowna kontrola kolejnych 3 zestawów badań wykaże rażące błędy, nie 

dopuszcza się, by psycholog wypełniał ankiety za dziecko/rodzica/nauczyciela/wychowawcę w miejscach, w których badany sam ma wypełnić ankietę, 

Zamawiający może rozwiązać umowę, gdy druga kontrola również wykaże rażące błędy. 

 Wykonawca ma obowiązek kontaktowania się mailowo lub telefonicznie z Kierownikiem Badań/Liderem projektu w kwestiach merytorycznych oraz 

Głównym koordynatorem badań terenowych w kwestiach organizacyjnych. W przypadku dwutygodniowego braku kontaktu z Wykonawcą, Zamawiający 

ma możliwość rozwiązania umowy i przekazania dodatkowej liczby badań psychologom, z którymi będą podpisane umowy lub dokona kolejnego naboru 

psychologa na miejsce osoby, z którą rozwiązano umowę. 

 Wykonawca na własny koszt odeśle/ doręczy osobiście wszelkie materiały pobadawcze, wypełnione ankiety papierowe (na własny koszt) na adres 

siedziby IBE (ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa). 

 Zamawiający dopuszcza możliwość badania dziecka w okresie wakacyjnym ale w okresie nie dłuższym niż termin zakończenia badania czyli do 31.10.2019 

r. 

 Zamawiający przekaże sprzęt komputerowy/notebook z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem, do wykorzystania w badaniu. Wykonawca 

dokona zwrotu sprzętu komputerowego w dniu przekazania do siedziby Zamawiającego ostatniego rachunku rozliczającego umowę. 


