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Numer Zamówienia: IBE/86/2019 

 

 

OGŁOSZENIE 

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej równowartości  

30 000 EURO 

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu  
„Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych 

dzieci i młodzieży” realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie (IBE)  
w partnerstwie z SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny na zlecenie Ministerstwa Edukacji 

Narodowej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój”. 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań pośrednich i bezpośrednich w 12 

grupach dzieci SPE wśród 360 dzieci w wieku od 3 lat do 25 lat roku życia. 

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie jest podzielone na 

dwanaście części.  

Cześć I postępowania - dotyczy wykonania badania pośredniego przez psychologa w 

grupie 30 dzieci SPE – niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym; 

Cześć II postępowania - dotyczy wykonania badania pośredniego przez psychologa w 

grupie 30 dzieci SPE – niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznym; 

Cześć III postępowania - dotyczy wykonania badania pośredniego przez psychologa 

w grupie 30 dzieci SPE – niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim; 

Cześć IV postępowania – dotyczy wykonania badania pośredniego przez psychologa 

w grupie 60 dzieci SPE – autyzm z współwystępującą niepełnosprawnością 

intelektualną; 

Część V postępowania - dotyczy wykonania badania bezpośredniego przez 

psychologa w grupie 15 dzieci SPE – autyzm; 

Cześć VI postępowania – dotyczy wykonania badania bezpośredniego przez 

psychologa w grupie 15 dzieci SPE – zespół Aspergera; 

Cześć VII postępowania – dotyczy wykonania badania bezpośredniego przez  

psychologa w grupie 30 dzieci SPE – niepełnosprawność intelektualna w stopniu 

lekkim; 



 

   

 

 

Cześć VIII postępowania – dotyczy wykonania badania bezpośredniego przez 

psychologa w grupie 30 dzieci SPE – uczniów zdolnych (o ponadprzeciętnym 

potencjale poznawczym); 

Cześć IX postępowania – dotyczy wykonania badania bezpośredniego przez 

psychologa w grupie 30 dzieci SPE – dysfunkcja wzroku; 

Cześć X postępowania – dotyczy wykonania badania bezpośredniego przez 

psychologa w grupie 30 dzieci SPE – dysfunkcja słuchu; 

Cześć XI postępowania – dotyczy wykonania badania bezpośredniego przez 

psychologa w grupie 30 dzieci SPE – zaburzenia komunikacji językowej; 

Cześć XII postępowania – dotyczy wykonania badania bezpośredniego przez 

psychologa w grupie 30 dzieci SPE – dzieci dwujęzyczne.  

Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie części prowadzonego 

postępowania z zachowaniem zasady, że jeden Psycholog wskazany do realizacji 

przedmiotowego badania  może przeprowadzić badanie w maksymalnie dwóch 

grupach SPE: jedna grupa dzieci SPE z Badania Pośredniego  (maksimum 30 dzieci) 

oraz  jedna grupa dzieci z SPE z Badania Bezpośredniego (minimum 15 - max 30 

dzieci). Łącznie nie więcej niż 60 badanych dzieci. 

Zamawiający szacuje mając na względzie budżet projektu, że jedna sesja w badaniu 
pośrednim maksymalnie może wynieść 100 zł brutto, natomiast jedna sesja 
badania bezpośredniego może wynieść maksymalnie 150 zł brutto. Należy 
pamiętać, że badanie bezpośrednie zakłada 2 sesje na dziecko – zgodnie z tabelą nr 
2 w OPZ – załącznik nr 2 do ogłoszenia.  
 
Dodatkowo zamawiający na zakup poczęstunku dla dziecka przeznaczył 
maksymalnie 10 zł brutto. 
 
Dodatkowo zamawiający na wynajem sali do przeprowadzania badania przeznaczył 
maksymalnie 30 zł brutto/sesję badawczą. 
 
Na realizację całego zamówienia Zamawiający zgodnie z budżetem projektu 
przewiduję maksymalną wartość: 93 300 zł brutto.  

 Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 2. 

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2019r. 

3. Warunki udziału w postępowaniu np.: 

● Wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji: 

Do udziału w postępowaniu może przystąpić Psycholog/zespół Psychologów 

dysponujący poniższym doświadczeniem lub Podmiot, który dysponuje 

Psychologiem/zespołem Psychologów, posiadającym poniższe doświadczenie 

którzy spełniają wszystkie poniższe warunki udziału w postępowaniu: 

 



 

   

 

 

1. posiada wykształcenie wyższe – tytuł magistra psychologii – potwierdzone 
kopią dyplomu; 
 

2. posiada minimum 3 lata doświadczenia w przeprowadzaniu diagnozy  
z udziałem dzieci w grupach SPE, których dotyczy badanie w okresie ostatnich 
10 lat – potwierdzone doświadczeniem (zgodnie z wykazem dla pkt 3.2.) – 
zgodnie z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia; 
 

3. posiada aktualny status zatrudnionego w szkole jako psycholog szkolny  
lub w publicznych/niepublicznych ośrodkach oraz placówkach zajmujących 
się diagnozą i terapią dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - 
potwierdzone oświadczeniem. 

 
Dopuszcza się realizowanie zamówienia przez więcej niż jedną osobę, przy czym każda 
z osób musi spełniać wszystkie ww. warunki udziału w postępowaniu.  
 

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 
a)   Cena 80% – maksymalnie 80 punktów 

 
Najwyższą liczbę punktów (80 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za 
zrealizowanie zamówienia, a każda następna otrzyma liczbę punktów obliczoną zgodnie 
ze wzorem: 
 

Liczba punktów oferty ocenianej = (cena oferty najniżej skalkulowanej / cena oferty 

ocenianej ) x 80 pkt 

 

b) Doświadczenie - 20% - maksymalnie 20 punktów   

Psycholog wskazany do realizacji zamówienia brał udział w projektach jako 

wykonawca/badacz, a ich celem było opracowanie testów diagnostycznych. Dla 

potwierdzenia wypełnienia kryterium Wykonawca przedstawi listę projektów - (zgodnie z 

wykazem dla pkt 4b ) - załącznik nr 5 do ogłoszenia.  

 

Wykonawca w przedmiotowym kryterium zostanie oceniony na podstawie poniżej skali 

punktowej.  

 

Skala punktowa:  

0-1 (projekt) – 5 punktów  

2-3 (projektów) – 10 punktów  

4-5 (projektów) – 15 punktów  

6 i więcej projektów – 20 punktów  

 

Zamawiający informuje, że dokona oceny ofert  złożonych przez wykonawców 

odrębnie dla każdej z części prowadzonego postępowania.  



 

   

 

 

 

W celu oceny oferty przedstawionej przez wykonawcę na daną cześć postępowania, 

zamawiający zsumuje wartości uzyskanych punktów z poszczególnych kryteriów  - 

cena, doświadczenie.  

 

Zamawiający na podstawie ustalonej liczby punktów tworzy ranking wykonawców w 

danej części zamówienia.  

Liczba punktów oferty ocenianej zostanie zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku.  

 

Zamawiający udzieli zamówienia kolejnym wykonawcom z listy rankingowej, aż do 

wyczerpania liczby dzieci zaplanowanej w badaniu w danej części.  

 

W przypadku gdy liczba dzieci w ostatniej kwalifikacji w rankingu wykonawców 

przewyższy liczbę dzieci określoną przez Zamawiającego dla tej części zamówienia, to 

Zamawiający zredukuje zamówienie dla tej kwalifikacji do maksymalnej liczby dzieci, 

która jest określona w Opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do ogłoszenia.  

     

5. Wymagane dokumenty: 

a) formularz ofertowy - załącznik nr 3; 

b) cennik szczegółowy w podziale na części – załącznik nr 1 do formularza 

ofertowego – załącznik nr 3a;  

c) dyplom (zgodnie z pkt 3.1.) – kopia;  

d) wykaz potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu - załącznik nr4 

e) wykaz potwierdzający spełnianie kryterium doświadczenia w postępowaniu – 

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 12-04-2019 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. 


