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Opis przedmiotu zamówienia 
 

„Prace zlecone przy badaniu głównym TIMSS polegające na zakodowaniu zadań otwartych z 

matematyki i przyrody w badaniu TIMSS 2019 (Trends in International Mathematics and 

Science Study 2019 – Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Przedmiotów 

Przyrodniczych).” 

 
 

1. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest zakodowanie zadań otwartych z matematyki i przyrody 

w badaniu głównym TIMSS 2019 przez 12 Wykonawców – 6 Wykonawców z  matematyki i 6 

Wykonawców z przyrody. 

Do zakodowania przewidzianych jest około 9500 testowych z jednej dziedziny – w sumie 

maksymalnie ok. 19 000 zeszytów.  

Ostateczna liczba zeszytów przeznaczonych do kodowania dla każdego z Wykonawców 

zostanie określona na etapie realizacji zamówienia. 

 

Osoba fizyczna może złożyć ofertę tylko na jeden przedmiot tj. matematyka bądź przyroda.  

Zamawiający będzie realizował zamówienie  - kodowanie zadań z obu przedmiotów w tym 

samym czasie, co uniemożliwia realizację zamówienia przez te same osoby.  

 
Kodowanie obejmuje następujące czynności: 

- udział kodera w szkoleniu dotyczącym zasad kodowania w Instytucie Badań Edukacyjnych 

(czas szkolenia: około 8 godzin); termin szkolenia zostanie wyznaczony przez Zamawiającego, 

- odbiór dokumentacji związanej z kodowaniem, ustalenie harmonogramu kodowania 

w porozumieniu z Zamawiającym, 

- kodowanie zadań otwartych w wyznaczone przez Zamawiającego dni w siedzibie 

Zamawiającego (kodowanie będzie polegało na ocenie odpowiedzi uczniów na zadania 

otwarte i przyznaniu kodu zgodnie z podręcznikiem kodowania), 

- przekazanie Zamawiającemu zakodowanych zadań  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Termin realizacji 

Planowany termin realizacji prac – od momentu podpisania umowy – do końca lipca 2019. 

Szczegółowy harmonogram kodowania zostanie ustalony pomiędzy zespołem badania 

TIMSS, a Wykonawcami po podpisaniu umowy. Konieczna jest dyspozycyjność kodera w dni 

robocze i w weekendy w godzinach 8:00-18:00 w okresie od 20.06.2019 do 30.07.2019. 

 

3. Organizacja pracy Wykonawcy 

Kodowanie będzie się odbywało zgodnie z harmonogramem ustalonym we współpracy 

Zamawiającego z Wykonawcą w siedzibie Instytutu Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8 w 

 Warszawie. Wszystkie zmiany w harmonogramie będą ustalane w porozumieniu 

z Zamawiającym.  

 

4. Rozliczenia 

Wykonawca wystawi fakturę/rachunek za całość przedmiotu zamówienia, w ciągu 14 dni od 

daty zakończenia kodowania. Płatność zostanie wykonana w ciągu 21 dni od dnia otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest protokół 

zdawczo-odbiorczy wykonania kodowania podpisany przez Zamawiającego. 

 

 

 


