Warszawa, 2019-01-11 r.
IBE/2/2019

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” umowa Nr UDA-POWR.02.13.00-00-0001/18,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
1. Przedmiot zamówienia:
Usługi programistyczne związane z rozwojem narzędzia Bazy dobrych praktyk w
zakresie walidacji i zapewniania procesu nadawania kwalifikacji
Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 2.
2. Termin realizacji zamówienia: 31.12.2020 r.
3. Warunki udziału w postępowaniu np.:


Wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji:

a) Wskazanie zrealizowanej przez Wykonawcę przynajmniej jednej strony internetowej
stworzonej w silniku Joomla, wyposażonej w CMS mający funkcjonalność
generowania pliku PDF na podstawie niektórych treści i automatycznego
publikowania go na stronie (poprzez podanie adresu tej strony oraz dostarczenie
zrzutów z ekranu pokazujących wymienione funkcje w CMS);
b) Dostarczenie zrealizowanych przez Wykonawcę przynajmniej 5 interaktywnych
schematów przestawiających wybrany proces, stworzonych w formacie SVG, wraz z
kodem pliku;
c) Dostarczenie zrealizowanych przez Wykonawcę przynajmniej 2 infografik.

4. Kryterium oceny ofert oraz sposób dokonania ich oceny
a) Cena 60% – maksymalnie 60 punktów
Najwyższą liczbę punktów (60 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za
zrealizowanie zamówienia, a każda następna otrzyma liczbę punktów obliczoną zgodnie
ze wzorem:
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cena oferty najniżej skalkulowanej
Liczba punktów oferty ocenianej = ---------------------------------------------------------- x 60 pkt
cena oferty ocenianej
b) Jakość wykonania i estetyka schematu (na podstawie szkicowego schematu
dostarczonego przez Zamawiającego) 40% - maksymalnie 40 punktów
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się ze stroną, na której znajduje się Baza dobrych
praktyk (dalej: baza): http://walidacja.ibe.edu.pl/dobrepraktyki oraz załączyć do oferty
interaktywny schemat walidacji w formacie SVG (w postaci kodu) stworzony na
podstawie załączonego do ogłoszenia poglądowego schematu (załącznik nr 4),
odpowiadający pod względem struktury i szaty graficznej schematom opublikowanym
w bazie.
Najwyższą liczbę punktów (40 pkt) otrzyma oferta podczas indywidualnej oceny przez
pryzmat określonych w kryterium cech schematu.
Za całkowite spełnienie poszczególnych podkryteriów otrzymuje się:
 5 pkt – schemat kompozycyjnie i kolorystycznie prawidłowo wyróżnia etapy
walidacji;
 5 pkt – schemat kompozycyjnie i kolorystycznie prawidłowo wyróżnia momenty
decyzji w procesie walidacji;
 5 pkt – schemat kompozycyjnie i kolorystycznie prawidłowo wskazuje moment
startowy i moment końcowy procesu walidacji oraz okres karencji;
 5 pkt – schemat w czytelny sposób odzwierciedla strukturę procesu walidacji;
 6 pkt – schemat jest spójny z dotychczasowymi schematami opublikowanymi w
bazie w zakresie doboru kolorów;
 7 pkt – schemat jest spójny z dotychczasowymi schematami opublikowanymi w
bazie w zakresie doboru kształtów;
 7 pkt – schemat jest spójny z dotychczasowymi schematami opublikowanymi w
bazie w zakresie kompozycji.
W przypadku nie złożenia wraz z ofertą schematu punktacja w powyższym
podkryterium automatycznie wynosi 0 pkt. W przypadku uzyskania O pkt w
powyższym podkryterium oferta podlega odrzuceniu.
Punkty ze wszystkich kryteriów zostaną do siebie dodane. Umowa zostanie podpisana
z Wykonawcą, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów.
5. Wymagane dokumenty:
a) formularz ofertowy (załącznik nr 3)
b) 5 interaktywnych schematów – zgodnie z pkt 3 b.
c) 2 infografiki– zgodnie z pkt 3 c.
d) interaktywny schemat walidacji w formacie SVG– zgodnie z pkt 4 b

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do
ogłoszenia w terminie do 2019-01-18. 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
W przypadku składania oferty osobiście lub przesłania pocztą tradycyjna materiały
określone w pkt 5 b–d muszą zostać zgrane na płytę cd/DVD i dołączone do
formularza ofertowego.
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.

