
 

 
 

Załącznik nr 2 
Opis przedmiotu zamówienia   

 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
„Kontrola przeprowadzania badania w szkołach w badaniu głównym TIMSS 2019” (Trends in 
International Mathematics and Science Study 2019 – Badanie Wyników Nauczania 
Matematyki i Przedmiotów Przyrodniczych 
 

1. Przedmiot zamówienia 
Wykonanie kontroli przeprowadzania badania w szkołach w badaniu głównym TIMSS 2019 w 
czasie trwania okienka badawczego w dniach 1.04-24.05.2019. 
 
Kontrola obejmuje następujące czynności: 
- udział kontrolera w szkoleniu w Instytucie Badań Edukacyjnych (około 4 godzin), odbiór 
dokumentacji związanej z kontrolą badania, ustalenie harmonogramu kontroli, 
- dojazd kontrolera do szkoły w dniu badania, 
- obserwacja przebiegu badania z wykorzystaniem formularza kontroli (około 90 minut), 
- rozmowa z dyrektorem szkoły według scenariusza otrzymanego z IBE, 
- wypełnienie formularza kontroli otrzymanego z IBE i przekazanie dokumentacji do IBE w 
formie elektronicznej i papierowej. 
 
Skontrolowanych zostanie 15 szkół z terenu całej Polski. Zakłada się, że 10 szkół zostanie 
skontrolowanych poza województwem zamieszkania kontrolera, a 5 szkół – w województwie 
zamieszkania kontrolera. Przy wycenie Zamawiający powinien uwzględnić zróżnicowanie 
lokalizacji szkół: minimum 3 z kontrolowanych szkół powinny być zlokalizowane w gminie 
wiejskiej. 
 

2. Termin realizacji 
Terminy badania i lokalizacje szkół zostaną ustalone pomiędzy zespołem badania TIMSS, 
a kontrolerem w czasie okienka badawczego (1.04-24.05.2019). Zamawiający zleci 
wykonanie kontroli Wykonawcy na 7 dni przed jej przeprowadzeniem. Badanie jest 
przeprowadzane w godzinach porannych: konieczna jest dyspozycyjność w godzinach 8-17 w 
okienku badawczym.  
 

3. Organizacja pracy Wykonawcy 
Wizyty w szkole będą odbywały się zgodnie z harmonogramem ustalonym we współpracy 
Zamawiającego z Wykonawcą. Wszystkie zmiany w harmonogramie będą ustalane w 
porozumieniu z Zamawiającym. Każdorazowo dzień przed wizytą w szkole kontroler zgłosi 
ten fakt Zamawiającemu. Po wizycie w szkole Wykonawca wypełni formularz kontroli i 
przekaże dokumentację do IBE w ciągu 2 dni roboczych. 
 

4. Rozliczenia 
 
 



 

 
 

Wykonawca wystawi fakturę/rachunek za całość przedmiotu zamówienia w ciągu 14 dni od 
daty zakończenia kontroli. Płatność zostanie wykonana w ciągu 21 dni od dnia otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest protokół 
zdawczo-odbiorczy formularzy obserwacji. Odbiór formularzy jest podstawą wystawienia 
przez Zamawiającego faktury. 
 


