Załącznik nr 1
Warszawa, 16-08-2019 r.
IBE/220/2019
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” Nr POWR.02.13.00-000001/18, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

I.

Przedmiot zamówienia:

Zamówienie na pilotażowe dostosowanie wybranej kwalifikacji uregulowanej „Doradca rolniczy” do
wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 2.

II.

Termin realizacji zamówienia:
1) od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.

III.

Warunki udziału w postępowaniu:

Wymagania w zakresie doświadczenia dla Zespołów Ekspertów:
Do udziału w postępowaniu może przystąpić Zespół Ekspertów dysponujący poniższym
doświadczeniem lub Podmiot, który dysponuje Zespołem Ekspertów posiadającym poniższe
doświadczenie:
1) w opracowywaniu co najmniej 1 dokumentacji związanej z określaniem wymagań
kompetencyjnych dla kwalifikacji, układaniem programów szkoleń przygotowujących do
uzyskania kwalifikacji (np. współautor albo recenzent podstawy programowej kształcenia
w zawodzie, programów szkolenia). Na potwierdzenie spełniania warunku udziału
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przedstawienia

listy

dokumentacji

opracowanej

z udziałem/współudziałem eksperta (zawartej w Załączniku nr 4 do ogłoszenia), związanej
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z określaniem wymagań kompetencyjnych dla kwalifikacji, układaniem programów szkoleń
przygotowujących do uzyskania kwalifikacji,
2) w ciągu ostatnich trzech lat ekspert brał udział co najmniej raz w przygotowywaniu innych osób
do wykonywania zadań, których dotyczy dana kwalifikacja, albo w co najmniej jednej ocenie
przygotowania innych osób do wykonywania zadań, których dotyczy dana kwalifikacja (np.
instruktor zawodu, członek komisji egzaminacyjnej). Listę odbytych instruktaży/udziału
w egzaminach, w których ekspert uczestniczył Zamawiający wymaga przedstawienia
w Załączniku nr 4 do ogłoszenia,
3) co najmniej trzyletnie aktualne doświadczenie w wykonywaniu zadań, których dotyczy dana
kwalifikacja (np. osoba z certyfikatem/uprawnieniami), zawarte w Załączniku nr 4,
potwierdzone załączonym CV.
Każda z osób, wchodzących w skład Zespołu Ekspertów musi spełniać minimum jeden
z powyższych warunków udziału w postępowaniu, a łącznie Zespół Ekspertów liczący pięć osób,
musi spełniać wszystkie wymienione warunki.
W ofercie należy wskazać, który spośród wyżej wymienionych warunków spełnia ekspert – członek
Zespołu Ekspertów.

IV.

Kryterium oceny ofert oraz sposób dokonania ich oceny, takie same w odniesieniu do obu części:
1) Cena – 40 punktów – 40 %

Najwyższą liczbę punktów (40 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 40 pkt.
cena oferty ocenianej
2) Dodatkowe doświadczenie – 60 punktów – 60%
Zespół Ekspertów lub Podmiot, dysponujący Zespołem Ekspertów przedstawi poniższe
doświadczenie:
a) dodatkowe doświadczenie (inne niż wymienione w Załączniku nr 4 do ogłoszenia)
w opracowywaniu dokumentacji związanej z określaniem wymagań kompetencyjnych dla
kwalifikacji, układaniem programów szkoleń przygotowujących do uzyskania kwalifikacji (np.
współautor albo recenzent podstawy programowej kształcenia w zawodzie, programów
szkolenia), z załączeniem listy opracowanej z jego udziałem/współudziałem dokumentacji
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(zawartej w Załączniku nr 5 do ogłoszenia), związanej z określaniem wymagań
kompetencyjnych dla kwalifikacji, układaniem programów szkoleń przygotowujących do
uzyskania kwalifikacji.
Dodatkowe doświadczenie w podkryterium a) będzie punktowane w następujący sposób:
●

Za 1 dodatkową dokumentację związaną z: określaniem wymagań kompetencyjnych dla
kwalifikacji/układaniem programów szkoleń przygotowujących do uzyskania kwalifikacji
oceniający przyznają: 5 pkt;

●

Za 2 - 4 dodatkowe dokumentacje związane z: określaniem wymagań kompetencyjnych
/układaniem programów szkoleń przygotowujących do uzyskania kwalifikacji oceniający
przyznają: 10 pkt;

●

Za

ponad
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kompetencyjnych/układaniem programów szkoleń przygotowujących do uzyskania
kwalifikacji oceniający przyznają: 20 pkt;
b) przekraczające 3 lata doświadczenie potwierdzające udział w przygotowywaniu innych
osób do wykonywania zadań, których dotyczy dana kwalifikacja, albo udział w ocenie
przygotowania innych osób do wykonywania zadań, których dotyczy dana kwalifikacja (np.
instruktor zawodu, członek komisji egzaminacyjnej). Informacji nt. zatrudnienia jako
instruktor zawodu, członek komisji egzaminacyjnej Zamawiający wymaga przedstawienia
w Załączniku nr 5 do ogłoszenia.
Dodatkowe doświadczenie w podkryterium b) będzie punktowane w następujący sposób:
●

Za 3 - letnie doświadczenie oceniający przyznają: 0 pkt;

●

Za doświadczenie od 3 do 5 lat oceniający przyznają: 10 pkt;

●

Za doświadczenie powyżej 5 lat oceniający przyznają: 20 pkt;

c) przekraczające 3 lata doświadczenie w wykonywaniu zadań, których dotyczy dana
kwalifikacja (np. osoba z certyfikatem/uprawnieniami), zawarte w Załączniku nr 5,
potwierdzone załączonym CV.
Dodatkowe doświadczenie w podkryterium c) będzie punktowane w następujący sposób:
●

Za 3 - letnie doświadczenie oceniający przyznają: 0 pkt;

●

Za doświadczenie od 3 do 5 lat oceniający przyznają: 10 pkt;

●

Za doświadczenie powyżej 5 lat oceniający przyznają: 20 pkt;
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Zamawiający informuje, że dokona oceny złożonych ofert, 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 wyłoni jeden Zespół Ekspertów.
Zamawiający podpisze umowę z Zespołem Ekspertów lub Podmiotem, dysponującym
Zespołem Ekspertów, który otrzyma najwyższą liczbę punktów.

V.

Wymagane dokumenty w odniesieniu do obu części:
−
−
−

VI.

formularz ofertowy (załącznik nr 3)
wykaz spełniania warunków udziału (załącznik nr 4) wraz z CV
wykaz doświadczenia (załącznik nr 5)

Sposób, miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia w terminie do
30.08.2019 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 do godz. 16.00
▪ 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 do godz. 16.00.
VII.

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.
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