
 

 

 

 

Warszawa,   28-08-2019 r.   

IBE/238/2019 

 

OGŁOSZENIE 

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej równowartości  

30 000 EURO 

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pozakonkursowego: 

„Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie 

administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniające jakość nadawania 

kwalifikacji”  umowa Nr UDA-POWR.02.13.00-00-0001/18, współfinansowanego  przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój. 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie raportu dotyczącego kompetencji i 

kwalifikacji w sektorze górnictwa, który zostanie przekazany wykonawcy tworzącemu sektorową 

ramę dla sektora górnictwa. 

Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 2. 

2. Termin realizacji zamówienia: 14 październik 2019 r. 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu np.: 

▪ Wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji: 

 

Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Ekspert/zespół Ekspertów dysponujący poniższym 

doświadczeniem lub Podmiot, który dysponuje Ekspertem/Ekspertami gdzie każdy z nich  

posiada poniższe doświadczenie i kwalifikacje: 

 

1) Posiada wykształcenie wyższe w zakresie nauk społecznych lub humanistycznych 

udokumentowane przedstawieniem kopii dyplomu ukończenia studiów. 

2) Posiada minimum czteroletnie doświadczenie zawodowe w ostatnich sześciu latach w 

pracy analitycznej w obszarze badań społecznych – na potwierdzenie spełniania warunku 

należy przedstawić wraz z oferta wypełniony załącznik nr 4. 

 

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

 



 

   

 

 
W przypadku gdy składającym ofertę jest: 

 Podmiot dysponujący Ekspertem lub Ekspert  - wszystkie powyższe warunki udziału 

w postępowaniu muszą zostać spełnione. 

 Podmiot dysponujący Ekspertami lub Zespołem Ekspertów  - wszystkie powyższe 

warunki udziału w postępowaniu muszą zostać spełnione przez każdego z członków 

zespołu. 

 

4. Kryterium oceny ofert oraz sposób dokonania ich oceny 

L.p. Kryteria Liczba punktów 

1. Cena  35 

2. Doświadczenie osoby/osób realizujących zamówienie 65 

 Łącznie 100 

 
4.1. Cena (35% – maksymalnie 35 punktów) 

Najwyższą liczbę punktów (35 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za wykonanie 

zamówienia, a każda następna otrzyma liczbę punktów obliczoną zgodnie  

ze wzorem: 

cena oferty najniżej skalkulowanej 

Liczba punktów oferty ocenianej = ----------------------------------------------------------  x 35 pkt 

          cena oferty ocenianej             

 

4.2. Doświadczenie osoby/osób realizujących zamówienie, która z należytą starannością 

zrealizowała niżej wymienione działania, koncentrujące się wokół następujących 

tematów (maks. 65 punktów): 

 Zintegrowany System Kwalifikacji, 

 uczenie się przez całe życie (lifelong learning), 

 kompetencje i kwalifikacje ( w tym edukacja formalna, pozaformalna i 

nieformalna), 

 branża górnicza. 

Ocenie podlegają następujące działania: 

a) Uczestniczenie w realizacji  badań społecznych  

Przez udział w badaniu rozumiemy: uczestnictwo w zakresie tworzenia: koncepcji badań, 

narzędzi badawczych lub realizacji terenowej badań jakościowych (oznaczającej 

przeprowadzenie min. 5 IDI lub 2 FGI w ramach jednego badania). Za każde wskazane 

badanie, które dotyczy co najmniej jednego z wyżej wymienionych tematów. 

zostaną przyznane 3 pkt.  

Zamawiający oceni maksymalnie 5 przedstawionych badań. Maksymalna liczba punktów 

do uzyskania to 15. 



 

   

 

 
b) Opracowanie raportu z badań społecznych jako autor lub współautor.  

Za każdy wskazany raport z badania, które dotyczy co najmniej jednego z wyżej 

wymienionych tematów zostanie przyznane 5 pkt. Zamawiający oceni maksymalnie 5 

przedstawionych badań. Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 25. 

c) Opracowanie ekspertyzy, publikacji, artykułu, opracowania jako autor lub współautor. 

Za każdą wskazaną i odpowiednio opisaną ekspertyzę/publikację/artykuł/opracowanie, 

która dotyczy co najmniej jednego z wyżej wymienionych tematów, zostanie przyznanych 

5 pkt. Zamawiający oceni maksymalnie 5 ekspertyz/publikacji/artykułów/opracowań. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 25. 

 

Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dostęp do pełnej treści wskazanej przez 

Wykonawcę ekspertyzy/publikacji/artykułu/opracowania/badania/raportu w celu 

zweryfikowania jej zakresu tematycznego. 

 

Każde działanie podlega ocenie tylko raz, tj. jeśli osoba wskazana do realizacji przedmiotowego 

zamówienia uczestniczyła w danym projekcie badawczym jako moderator i jednocześnie pisała 

z zebranego materiału raport, to punkty może uzyskać tylko za jedną z tych czynności.  

W przypadku, gdy oferta składana jest przez zespół Ekspertów lub Podmiot, który dysponuje 

zespołem Ekspertów, w ramach tego kryterium ocenie podlega doświadczenie tylko jednego 

Eksperta, wskazanego przez Wykonawcę. Wykonawca nie ma obowiązku przedstawiać 

doświadczenia pozostałych Ekspertów w ramach tego kryterium.  

Punkty ze wszystkich kryteriów zostaną do siebie dodane i zaokrąglone do 2 miejsca po 

przecinku. Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który zdobędzie najwyższą liczbę 

punktów.  

 

5. Wymagane dokumenty: 

 formularz ofertowy (załącznik nr 3) 

 kopia dyplomu 

 wykaz spełniania warunków (załącznik nr 4) 

 wykaz doświadczenia (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 04-09-2019 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. 


