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Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac eksperckich w zakresie dziedziny: kreatywność w 

badaniu PISA 2021.  

Zrealizowanie zamówienia jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia badania PISA 2021, 

które jest realizowane zgodnie z wymogami międzynarodowego konsorcjum, w zakresie dziedziny: 

kreatywność. 

Przez międzynarodowe konsorcjum należy rozumieć podmiot realizujący badanie PISA 2021 na 

poziomie międzynarodowym na zlecenie OECD. Konsorcjum zostało wyłonione w przetargu na 

realizację badania PISA 2021. IBE przeprowadza badanie PISA 2021 na zlecenie MEN i ściśle 

współpracuje z międzynarodowym konsorcjum poprzez przestrzeganie zasad i wytycznych 

dotyczących realizacji badania PISA 2021. 

 

Prace eksperckie obejmują następujące czynności: 

 

1) udział eksperta odpowiedzialnego za dziedzinę: kreatywność, w szkoleniu dotyczącym 

badania PISA 2021, które odbędzie się w siedzibie Instytutu Badań Edukacyjnych, podczas 

szkolenia ekspert uzyska wiedzę na temat przebiegu badania PISA 2021 (czas szkolenia: około 

6 godzin); termin szkolenia zostanie ustalony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – 

sierpień 2019, 

2) odbiór od Zamawiającego dokumentacji dotyczącej badania PISA 2021 oraz ustalenie 

harmonogramu przeprowadzenia prac – sierpień 2019, 

3) adaptacja zadań testowych z kreatywności do warunków polskich w badaniu PISA 2021  -  

sierpień- październik 2019,  

4) przygotowanie podręcznika kodowania w badaniu PISA 2021 (według wytycznych 

międzynarodowego konsorcjum) – wrzesień 2019 – luty 2020   

5) przygotowanie  materiałów warsztatowych do kodowania odpowiedzi na zadania otwarte – 

marzec - kwiecień 2020 

6) przeprowadzenie szkolenia dla koderów zadań otwartych w badaniu pilotażowym PISA 2021 

w siedzibie Zamawiającego - kwiecień 2020 

7) nadzór nad pracą koderów w czasie kodowania zadań otwartych -  kwiecień 2020 

8) analiza wyników zadań po badaniu pilotażowym; zadaniem eksperta będzie przeanalizowanie 

wyników polskich uczniów pod względem parametrów psychometrycznych zadań i 

dokonania ewentualnych zmian w treści narzędzi przed badaniem głównym, analiza zostanie 

przekazana Zamawiającemu w formie raportu -  sierpień-październik 2020 

9) adaptacja zadań testowych do warunków polskich w badaniu głównym PISA 2021 (zmiany po 

badaniu pilotażowym)  –  wrzesień-grudzień 2020 

10)  uaktualnienie podręcznika kodowania (według wytycznych międzynarodowego konsorcjum)  

- styczeń-luty 2021 



11)  przygotowanie  materiałów warsztatowych do kodowania odpowiedzi na pytania otwarte w 

badaniu głównym PISA 2021 - marzec-kwiecień 2021 

12) przeprowadzenie szkolenia dla koderów zadań otwartych w badaniu głównym PISA 2021 - w 

siedzibie Zamawiającego- maj- 2021  

13) nadzór nad pracą koderów w czasie kodowania zadań otwartych  -  maj - lipiec 2021 

14) analiza wyników zadań po badaniu głównym, analiza zostanie przekazana Zamawiającemu w 

formie raportu - sierpień-wrzesień 2022 

15) udział w napisaniu raportu z badania PISA 2021; napisanie raportu w zakresie dziedziny: 

kreatywność  – lipiec – listopad 2022 

 

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany na zlecenie Zamawiającego do wzięcia 

udziału w następujących spotkaniach międzynarodowych: 

1) szkolenie koderów prowadzone przez przedstawicieli międzynarodowego konsorcjum w 

styczniu 2020 (przed badaniem pilotażowym) 

2) szkolenie koderów prowadzone przez przedstawicieli międzynarodowego konsorcjum w 

styczniu 2021 (przed badaniem głównym) 

Zamawiający pokrywa koszty przelotu, zakwaterowania, ubezpieczenia i diet za pobyt w delegacjach 

ze środków przeznaczonych na realizację badania PISA 2021, na zasadach i zgodnie z regulaminem 

wyjazdów zagranicznych stosowanym przez IBE dla pracowników IBE. 

 

Termin realizacji 

Planowany termin realizacji prac – od momentu podpisania umowy – do 22.12.2022. 

Szczegółowy harmonogram będzie ustalany pomiędzy zespołem badania PISA 2021 a Wykonawcą po 

podpisaniu umowy. W ramach realizacji zamówienia przewiduje się około 350 godzin pracy. 

 

Rozliczenia 

Wykonawca wystawi fakturę/rachunek za każdy miesiąc realizacji zamówienia, w ciągu 7 dni od daty 

zakończenia prac eksperckich w danym miesiącu. Płatność zostanie wykonana w ciągu 21 dni od dnia 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest 

sprawozdanie z realizacji zamówienia podpisane przez Zamawiającego.  

 

 


