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Warszawa, 08.02.2018 r.   

Zamówienie nr IBE/43/2018 

 

OGŁOSZENIE 

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej równowartości  

30 000 EURO 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Ekspertyza (dzieło) dotycząca rozwiązań wspierających i uelastyczniających wykonywanie zadań 

ministrów właściwych dla kwalifikacji wynikających z postanowień art. 36 ust. 1 ustawy o ZSK 

oraz opis zidentyfikowanych obszarów dotychczas niedookreślonych w ustawie, których brak 

może mieć wpływ na wykonywanie zadań nałożonych przedmiotową ustawą w tym zakresie. 

Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 2. 

2. Termin realizacji zamówienia: 30.06.2018 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 tytuł zawodowy magistra prawa – udokumentowane przedstawieniem kopii 

dyplomu ukończenia studiów. 

b) Posiadać minimum pięcioletnie doświadczenie w pracy analitycznej – udokumentowane 

przedstawieniem CV. 

c) Posiadać doświadczenie w opracowywaniu ekspertyz prawnych poświadczone 

opracowaniem co najmniej trzech ekspertyz w ciągu ostatnich 5 lat – udokumentowane 

przedstawieniem wykazu, zgodnie z Załącznikiem nr 4. 

d) Wykazać się znajomością założeń ZSK, w tym: 

• zagadnień związanych z promocją idei uczenia się przez całe życie; 

• zagadnień związanych integracją systemów kwalifikacji w Polsce (w tym analizą 

stanu prawnego); 

 zagadnień związanych z rolą i zadaniami ministrów właściwych dla kwalifikacji 

oraz ministra koordynatora ZSK wskazanymi w ustawie o ZSK 

 

poświadczone uczestnictwem w co najmniej jednym seminarium/konferencji lub 

opracowaniem co najmniej jednej ekspertyzy/pracy analitycznej/artykułu/publikacji – 

udokumentowane przedstawieniem wykazu, zgodnie z Załącznikiem nr 4. 

e) Znać zapisy ustawy o ZSK oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, 

oświadczenie zamieszczone w Załączniku nr 4. 

 

 

 

 



 

   

 

 
Podmiot składający ofertę musi do realizacji przedmiotowego zamówienia wskazać osobę, 

która spełnia wszystkie poniższe warunki udziału w postępowaniu: 

 

a) Posiadać tytuł zawodowy magistra prawa – udokumentowane przedstawieniem kopii 

dyplomu ukończenia studiów. 

b) Posiadać minimum pięcioletnie doświadczenie w pracy analitycznej – udokumentowane 

przedstawieniem CV. 

c) Posiadać doświadczenie w opracowywaniu ekspertyz prawnych poświadczone 

opracowaniem co najmniej trzech ekspertyz w ciągu ostatnich 5 lat – udokumentowane 

przedstawieniem wykazu, zgodnie z Załącznikiem nr 4. 

d) Wykazać się znajomością założeń ZSK, w tym: 

• zagadnień związanych z promocją idei uczenia się przez całe życie; 

 zagadnień związanych z integracją systemów kwalifikacji w Polsce (w tym analizą 

stanu prawnego); 

 zagadnień związanych z rolą i zadaniami ministrów właściwych dla kwalifikacji  

oraz ministra koordynatora ZSK wskazanych w ustawie o ZSK  

 

poświadczone uczestnictwem w co najmniej jednym seminarium/konferencji lub 

opracowaniem co najmniej jednej ekspertyzy/pracy analitycznej/artykułu/publikacji – 

udokumentowane przedstawieniem wykazu, zgodnie z Załącznikiem nr 4. 

e) Znać zapisy ustawy o ZSK oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

 

Podmiot składający ofertę musi wskazać podstawę do dysponowania osobą, która będzie 

przez niego wskazana do realizacji przedmiotowego zamówienia.  

 

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

musi spełniać wszystkie ww. warunki udziału w postępowaniu. 

 

4. Kryterium oceny ofert oraz sposób dokonania ich oceny: 

 

a) Cena – 20 pkt.  

W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (20) otrzyma oferta zawierająca 

najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: 

Liczba punktów oferty = (cena oferty najniżej skalkulowanej x 20): cena oferty 

ocenianej. 

 

b) Doświadczenie – 80 pkt.  

W kryterium „Doświadczenie” – ocena zostanie dokonana na podstawie informacji 

zawartej w wykazie ekspertyz/prac analitycznych/artykułów/publikacji dołączonym 

do formularza ofertowego, sporządzonym zgodnie z Załącznikiem nr 5.  

 

Oferta otrzyma punkty za doświadczenie osoby wskazanej do realizacji 

przedmiotowego zamówienia, która z należytą starannością (w okresie ostatnich 5 

lat przed upływem terminu składania ofert) opracowała (była autorem lub 



 

   

 

 
współautorem) ekspertyzę/pracę analityczną/artykuł/publikację, która spełnia 

łącznie następujące wymagania: 

1) przedmiotem analizy były rozwiązania systemowe, 

2) analiza obejmowała zagadnienia z jednego z wymienionych obszarów: polityka 

na rzecz uczenia się przez całe życie, integracja systemów kwalifikacji w Polsce (w 

tym analiza stanu prawnego), rola i zadania ministrów właściwych dla kwalifikacji  

oraz ministra koordynatora ZSK wskazanych w ustawie o ZSK.  

 

 

W przypadku, gdy oferta składana jest przed podmiot, który wskazuje do realizacji 

przedmiotowego zamówienia więcej niż jedną osobę, wówczas wykazanie tej samej 

ekspertyzy/pracy analitycznej/artykułu/publikacji przez osoby wskazane do realizacji 

zamówienia nie będzie punktowane odrębnie.  

 

Za każdą ekspertyzę/pracę analityczną/artykuł/publikację spełniające wszystkie 

powyższe wymagania, opracowaną przez osobę wskazaną do realizacji 

przedmiotowego zamówienia, Wykonawca otrzyma 10 pkt (ocena ma charakter 0-1), 

łącznie nie więcej jednak niż 80 pkt.  

 

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 nr3) 

 wykaz spełniania warunków (załącznik nr 4) 

 wykaz doświadczenia (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 15.02.2018 r., decyduje data wpłynięcia oferty. 

 

Ofertę należy opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz tytułem zamówienia,  

a następnie 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.  

 

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

lub odwołane przez Zamawiającego. 

 

 

 

 


