
 

Warszawa, 06-06-2019 r.  

Numer zamówienia: IBE/122/2019  

 

 

OGŁOSZENIE 

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej równowartości  

30 000 EURO 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Zakodowanie zadań otwartych z przyrody w badaniu głównym TIMSS 2019. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.  

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.07.2019 r. 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu np.: 

 
W postępowaniu może wziąć udział osoba fizyczna lub Podmiot, który nią dysponuje,            

którzy spełniają wszystkie poniższe warunki udziału w postępowaniu: 
a) w ciągu ostatnich 5 lat brali udział w co najmniej jednym międzynarodowym            

badaniu edukacyjnym prowadzonym w szkołach wśród uczniów w zakresie         

kodowania zeszytów testowych z przyrody, 

b) w ciągu ostatnich 5 lat zakodowali co najmniej 300 zeszytów testowych z przedmiotu             

przyroda 

c) posiadają wykształcenie wyższe (wymagane jest złożenie kopii dyplomu). 

 

W przypadku gdy składającym ofertę jest: 
 

● Podmiot dysponujący osobą - wszystkie powyższe warunki udziału w postępowaniu 
muszą zostać spełnione przez wskazaną do realizacji zamówienia osobę 

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

 
Na potwierdzenie spełniania warunków Wykonawca przedstawi uzupełniony wykaz,        

który stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.  

 
 
 
 

4. Kryterium oceny ofert oraz sposób dokonania ich oceny 
Cena (100 pkt) 

 
 



 
  

 
 
 

● Cena 100% – maksymalnie 100 punktów 
 
Najwyższą liczbę punktów (100 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 100 pkt 

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

 
5. Wymagane dokumenty: 

a) formularz ofertowy (załącznik nr 3)  
b) wykaz potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

(załącznik nr 4) 
c) kopia dyplomu  

 
6. Sposób, miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do           

ogłoszenia w terminie do 14.06.2019 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. 


