
 
  

 

 

Warszawa, 22-11-2018 r.   

IBE/335/2018 

OGŁOSZENIE 

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej równowartości  

30 000 EURO 

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pozakonkursowego: 

„Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji” , POWR.02.11.00-00-0001/17 

współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Opracowanie recenzji metodycznych podstaw programowych kształcenia  

w zawodach – ocena zgodności z założeniami Zintegrowanego Systemy Kwalifikacji 

oraz poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje opracowanie łącznie 214 

recenzji zawodów opisanych w nowych podstawach programowych. Zamawiający 

przewiduje wyłonienie około 15 ekspertów do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Każdy z ekspertów zadeklaruje w formularzu ofertowym ilość recenzji, którą będzie  

w stanie przygotować w określonym terminie, jednak ich liczba nie może być 

mniejsza niż 10 recenzji.  

Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji co do liczby recenzji zgłoszonych przez 

poszczególnych ekspertów. 

Zamawiający szacuje, że opracowanie jednej recenzji wyniesie ok. 600 zł brutto, a na 

realizacje całego zamówienia przewiduje maksymalną kwotę 128 400 zł brutto. 

 Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 2. 

2. Termin realizacji zamówienia:. 2018-12-21 

3. Warunki udziału w postępowaniu np.: 

▪ Wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji: 

 
Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Eksperci dysponujący poniższym 
doświadczeniem lub Podmiot, który dysponuje Ekspertem/Ekspertami posiadającym 
poniższe doświadczenie. Każdy z Ekspertów musi spełniać wszystkie warunki opisane 
poniżej: 

a. wykształcenie wyższe magisterskie (poświadczone kopią dyplomu); 



 

   

 

 

b. udział w pracach nad wypracowaniem metodologii, opracowaniem zasad 

lub wskazówek dotyczących opisywania kwalifikacji lub przypisywania 

poziomów PRK do kwalifikacji, potwierdzony listą opracowanych 

materiałów, publikacji, rekomendacji lub realizacją dzieła / zlecenia w tym 

zakresie;  

c. udział w pracach nad opisem co najmniej 5 kwalifikacji zgodnych z 

założeniami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, tj. co najmniej 

zawierających efekty uczenia się i kryteria weryfikacji, oraz przypisany 

poziom PRK. Potwierdzony listą kwalifikacji; 

d. doświadczenie w zakresie przygotowywania lub recenzowania 5 

dokumentów programowych (podstawa programowa, program 

kształcenia, ramowe plany kształcenia) lub walidacyjnych (zadania/pytania 

egzaminacyjne lub wymagania dotyczące walidacji). Potwierdzone listą 

opracowanych lub recenzowanych dokumentów. 

Podmiot składający ofertę musi wskazać podstawę do dysponowania osobą, która 
będzie przez niego wskazana do realizacji przedmiotowego zamówienia. 

 
 

4. Kryterium oceny ofert oraz sposób dokonania ich oceny 

 

Cena – 100 pkt. 
W kryterium „cena za jedną recenzję” najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma 
oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie 
ze wzorem: 
 
Liczba punktów oferty= (cena oferty najniżej skalkulowanej x 100): cena oferty 
ocenianej 

Umowy zostaną podpisane z Wykonawcami, którzy zdobędą najwyższą liczbę 
punktów, aż do wyczerpania maksymalnej kwoty wynagrodzenia lub puli recenzji 
do przygotowania, tj. 214.  
Całkowite wynagrodzenie każdego Wykonawcy będzie wyliczone na podstawie 
iloczynu ceny jednostkowej za recenzję oraz liczby zleconych recenzji. 
 

5. Wymagane dokumenty: 

 formularz ofertowy  

 kopia dyplomu 

 wykaz spełniania warunków udziału 

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do 

ogłoszenia w terminie do 29-11-2018 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. 


