
 

 

 

 

Warszawa, 07-10-2019 r.   

IBE/289/2019 

 

OGŁOSZENIE IBE/289/2019 

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej równowartości  

30 000 EURO 

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pozakonkursowego: 

„Włączenie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu 

Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy na 

poziomie krajowym i regionalnym, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój.” 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Opracowanie ekspertyzy dotyczącej innowacyjności w Polsce (z uwzględnieniem wpływów 

zagranicznych) oraz roli kwalifikacji innowacyjnych z sektorów motoryzacji i przemysłu 

chemicznego w rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w oparciu o wybrane przykłady.  

Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 2. 

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 9 grudnia 2019r. 

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 
posiadającym poniższe doświadczenie i kwalifikacje: 
 

a) każda osoba musi posiadać kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 7 PRK 

potwierdzoną kopią dyplomu 

b) w ciągu ostatnich 10 lat opracował co najmniej 3 ekspertyzy, publikacje recenzowane lub 

artykuły naukowe odnoszące się do problematyki rynku pracy, innowacyjności, sektora 

motoryzacji lub sektora przemysłu chemicznego (powyższy warunek udziału w 

postepowaniu może zostać spełniony łącznie)  

 

 W przypadku gdy składającym ofertę jest: 

 

● Podmiot dysponujący osobą - Podmiot składający ofertę musi wskazać podstawę do 

dysponowania osobą, która będzie przez niego wskazana do realizacji przedmiotowego 

zamówienia. 

 

Na potwierdzenie spełniania warunków Ekspert/zespół Ekspertów lub Podmiot, który nimi 

dysponuje przedstawi uzupełniony wykaz, który stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.  

 

 



 

   
4. Kryterium oceny ofert oraz sposób dokonania ich oceny 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami 

oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach: 

Lp. Kryterium 
Liczba 

punktów 
Waga 

1. Cena  20 20% 

2. Doświadczenie ekspertów  60 60% 

3. 
 Uczestnictwo ekspertów w projektach związanych 

z badaniem rynku pracy 

10 10% 

4. 
Lista dokumentów strategicznych, rządowych lub 

regionalnych 

 

10 

 

10% 

RAZEM 100 100% 

 

4.1.  Cena –20 pkt. 

 

W kryterium „cena” najwyższą liczbę punktów (20) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę 

brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: 

Liczba punktów oferty= (cena oferty najniżej skalkulowanej x 20) / cena oferty ocenianej 

 

4.2 Doświadczenie – 60 pkt. 

 

Punkty w tym kryterium będą przyznawane za dodatkowe doświadczenie osób wskazanych do 

realizacji przedmiotowego zamówienia.  

 

Oferta otrzyma punkty (60 pkt) za doświadczenie osób wskazanych do realizacji przedmiotowego 

zamówienia, które opracowały ekspertyzę, publikację lub artykuł odnoszący się do: 

 

a) Rynku pracy i/lub, 

b) Innowacyjności i/lub, 

c) Motoryzacji i/lub, 

d) Przemysłu chemicznego 

 

Dla kryterium „doświadczenie” Zamawiający przyzna maksymalnie 20 punktów  

za każdą  zrealizowaną ekspertyzę/publikację/artykuł. W sumie Zamawiający przyzna maksymalnie 

60 punktów w tym kryterium. Punktacja za każdą z przedstawionych 

ekspertyz/publikacji/artykułów będzie przyznawana według przedstawionych poniżej zasad: 

 

 



 

   

Możliwa do 

osiągnięcia 

liczba 

punktów 

Sposób oceny  

20 

Ekspert/Zespół Ekspertów przedstawił ekspertyzę/artykuł/publikację 

która dotyczy przynajmniej trzech lub więcej wskazanych zagadnień,  

tj. zagadnień wymienionych w punkcie 2a i 2b i 2 c lub/i 2d.  

10 

Ekspert/Zespół Ekspertów przedstawił ekspertyzę/artykuł/publikację 

która dotyczy przynajmniej dwóch lub więcej wskazanych zagadnień,  

tj. zagadnień wymienionych w punkcie 2a lub 2b i 2 c lub 2d.  

0 
Ekspert/Zespół Ekspertów nie przedstawił dodatkowych poza 

wymaganymi pkt III b ekspertyz/artykułów/publikacji. 

Ekspert/Zespół Ekspertów lub Podmiot nimi dysponujący może wykazać jedną 

ekspertyzę/publikację/artykuł tylko raz, również wtedy została zrealizowana przez więcej, niż 

jednego członka zespołu wskazanego przez Zespół Ekspertów lub Podmiot nimi dysponujący.  

 
W kryterium „Doświadczenie” Wykonawca nie może przedstawić tych samych opracowań 
ekspertyz, publikacji, artykułów, które zostały uwzględnione w warunkach udziału w 
postępowaniu.  
 
4.3 Uczestnictwo ekspertów w projektach związanych z badaniem rynku pracy – 10 pkt.  

Dla kryterium “Uczestnictwo ekspertów w projektach związanych z rynkiem pracy” Zamawiający 

przyzna punkty według przedstawionych poniżej zasad: 

Możliwa do 

osiągnięcia 

liczba 

punktów 

Sposób oceny  

10 Za doświadczenie eksperta 5 lat i powyżej 

5 Za doświadczenie eksperta od 3 do 5 lat.  

0 Za doświadczenie eksperta poniżej 3 lat.  

 

 

 

 



 

   
4.4 Lista dokumentów strategicznych, rządowych lub regionalnych – 10 pkt.  

 

Punkty w tym kryterium będą przyznawane za załączenie listy tytułów przykładowych 

dokumentów strategicznych, rządowych lub regionalnych na których będzie opierała się część 

ekspertyzy dotycząca innowacyjności w ujęciu ogólnym wraz z uzasadnieniem ich wyboru. 

Dla kryterium “Lista dokumentów strategicznych, rządowych lub regionalnych” Zamawiający 

przyzna punkty według przedstawionych poniżej zasad: 

Możliwa do 

osiągnięcia 

liczba 

punktów 

Sposób oceny  

10 
Za przedstawienie powyżej 10 dokumentów strategicznych, rządowych 

lub regionalnych 

5 
Za przedstawienie od 6 do 10 dokumentów strategicznych, rządowych 

lub regionalnych 

3 
Za przedstawienie poniżej 5 dokumentów strategicznych, rządowych lub 

regionalnych 

 

Na potwierdzenie spełniania kryteriów Ekspert/zespół Ekspertów lub Podmiot, który nimi 

dysponuje przedstawi uzupełniony wykaz doświadczenia, który stanowi załącznik nr 5 do 

ogłoszenia.  

W ramach oceny oferty punkty otrzymane w danym kryterium zostaną do siebie dodane. Ocena 
każdego kryterium zostanie dokonana z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.  
 
Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów. 
 

5. Wymagane dokumenty: 

 formularz ofertowy (załącznik nr 3) 

 kopia dyplomu potwierdzająca wykształcenie o którym mowa w pkt 3 ogłoszenia 

 wykaz spełniania warunków udziału (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 14-10-2019 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. 

 

8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia „podobnego/dodatkowego” do 

50% wartości zamówienia podstawowego dotyczącego kolejnych spotkań i poszerzenia 

zakresu ekspertyzy, które pozwoliłyby na rozwinięcie lub głębsze ujęcie kwestii wskazanych 

w zakresie tematycznym spotkań. 

 


