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Warszawa, 2018-09.12 r.   

 

OGŁOSZENIE 

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej równowartości  

30 000 EURO 

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu  

„Wspieranie realizacji II etapu wdrożenia ZSK na poziomie administracji centralnej oraz instytucji 

nadających kwalifikacje  i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” realizowanego przez 

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie (IBE)  na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej 

(MEN) , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 

„Wiedza, Edukacja, Rozwój”. 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ewaluacja ex post dotycząca drugiego naboru 
Podmiotów Zewnętrznego Zapewnienia Jakości (PZZJ) w Zintegrowanym Systemie 
Kwalifikacji (ZSK). 
Zamówienie będzie obejmowało: 
a) dostosowanie narzędzi badawczych do drugiego naboru (scenariuszy wywiadów z 

najważniejszymi uczestnikami procesu naboru PZZJ zakończonego w 2017 roku); 
b) przeprowadzenie wywiadów z najważniejszymi uczestnikami procesu naboru PZZJ 

zakończonego w 2018 roku; 
c) analizę desk research i przegląd najważniejszych dokumentów dotyczących procesu 

naboru PZZJ zakończonego w 2018 roku; 
d) opracowanie raportu z ewaluacji ex post dotyczącego naboru PZZJ zakończonego w 

2018 roku (wraz z rekomendacjami); 
e) przygotowania prezentacji multimedialnej w formacie *ppt dotyczącej kluczowych 

wyników ekspertyzy i przedstawienie jej Zamawiającemu. 

Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 2 

2. Termin realizacji zamówienia: 21.12.2018 r.  

3. Warunki udziału w postępowaniu: 

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 2 Ekspertów, którzy spełniają następujące warunki: 

 
 



 

   

 

 
a) posiadają wykształcenie wyższe w zakresie nauk społecznych (wykaz Ekspertów wraz ze 

wskazaniem kierownika projektu odpowiedzialnego za realizację zamówienia i za 

podpisanie protokołu odbioru zamówienia - załącznik nr 4) 

 

b) posiadają doświadczenie w zakresie prowadzenia badań ewaluacyjnych, obejmujących 

wywiady jakościowe z przedstawicielami administracji rządowej centralnej (wykonawca 

przedstawi wykaz ww. doświadczeń zgodnie z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia). 

Zamawiający uzna wymóg za spełniony jeżeli Eksperci zrealizowali łącznie co najmniej 1 

badanie ewaluacyjne, obejmujące wywiady jakościowe z przedstawicielami administracji 

rządowej centralnej; 

 

c) posiadają doświadczenie w zakresie przygotowywania opracowań, ekspertyz i analiz 

dotyczących metod ewaluacji lub przygotowywania raportów z ewaluacji, których 

częścią jest raport metodologiczny lub rozdział metodologiczny (Wykonawca przedstawi 

wykaz ww. doświadczeń zgodnie z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia).  

Zamawiający uzna wymóg za spełniony jeżeli Eksperci zrealizowali łącznie co najmniej 1 

opracowanie, ekspertyzę, analizę dotyczącą metod ewaluacji lub przygotowali raport z 

ewaluacji, których częścią jest raport metodologiczny lub rozdział metodologiczny. 

Podmiot składający ofertę musi wskazać podstawę do dysponowania Ekspertami, którzy 

zostaną przez niego wskazani do realizacji przedmiotowego zamówienia. 

 

 

4. Kryterium oceny ofert oraz sposób dokonania ich oceny 

1) Cena – maks. 30 pkt 

W kryterium „Cena (C)” najwyższą liczbę punktów (30) otrzyma oferta zawierająca 

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

 

                 cena oferty najniżej skalkulowanej 

Liczba punktów oferty ocenianej =  ----------------------------------------------  x 30pkt 

      cena oferty ocenianej 

2) Doświadczenie ekspertów (maks. 70 pkt.) 

W celu wykazania doświadczenia, Wykonawca może wykazać to samo badanie tylko raz 
(jeśli realizowane było przez więcej niż jednego członka zespołu Ekspertów).  

  

W kryterium „Doświadczenie ekspertów” Zamawiający przyzna punkty w następujący 
sposób: 

a) badania ewaluacyjne w administracji publicznej rządowej centralnej lub 
samorządowej – max. 15 pkt 

Zamawiający przyzna 3 pkt za każde przeprowadzone badanie ewaluacyjne w 
administracji publicznej rządowej centralnej lub samorządowej – maksymalnie 5 
badań. 

b) badania ewaluacyjne obejmujące wywiady z przedstawicielami administracji 
rządowej centralnej – max. 25 pkt 



 

   

 

 
Zamawiający przyzna 5 pkt za każde przeprowadzone badanie ewaluacyjne 
obejmujące wywiady z przedstawicielami administracji rządowej centralnej – 
maksymalnie 5 badań. 

c) opracowania, ekspertyzy lub analizy dotyczącą metod ewaluacji usprawniającej 
działanie instytucji – max. 15 pkt 

Zamawiający przyzna 3 pkt za każde opracowanie, ekspertyzę lub analizę dotyczącą 
metod ewaluacji usprawniającej działanie instytucji – maksymalnie 5 ekspertyz 

d) badania typu user experience – max. 15 pkt 

Zamawiający przyzna 3 pkt za każde przeprowadzone badanie typu user experience – 
maksymalnie 5 badań. 

Wykonawca przedstawi wykaz  doświadczeń określonego w punkcie a, b, c, d  zgodnie z 
załącznikiem nr 5 do ogłoszenia). 

 

Punkty ze wszystkich kryteriów zostaną do siebie dodane. Umowa zostanie podpisana z 
Wykonawcą, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów. 

 

5. Wymagane dokumenty: 

▪ formularz ofertowy (załącznik nr 3); 

▪ wykaz potwierdzający spełnianie warunków udziału określonych  w pkt 3 

(załącznik nr 4); 

▪ wykaz doświadczenia Ekspertów określony w pkt 4 2 (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  27.09.2018  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. 

 

 


