Warszawa, 11-10-2019 r.
IBE/285/2019
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 zamówienia jest ekspertyza dotycząca zakresu informowania na stronie
internetowej instytucji certyfikującej wobec obowiązku zawartego w art. 47 ust. 4
ustawy o ZSK.
Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 2.
2. Termin realizacji zamówienia: 40 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą.
3. Warunki udziału w postępowaniu:
Do udziału w postępowaniu może przystąpić Ekspert/zespół Ekspertów dysponujący
poniższym doświadczeniem lub Podmiot, który dysponuje Ekspertem/Ekspertami
posiadającym/i poniższe doświadczenie i kwalifikacje:


posiada doświadczenie w opracowaniu (jako autor lub współautor) 2. raportów
lub ekspertyz dotyczących analiz użyteczności i funkcjonalności stron
internetowych w ciągu ostatnich 5 lat



posiada doświadczenie w prowadzeniu badań potrzeb w ciągu ostatnich 5 lat.
Przez doświadczenie w realizacji badań potrzeb należy uznać uczestnictwo w
tworzeniu koncepcji badań, narzędzi badawczych lub realizacji terenowej badań
jakościowych (oznaczającej przeprowadzenie min. 4 IDI lub min. 2 FGI w ramach
jednego badania). W wykazie należy opisać każde badanie oraz określić zakres zadań
wykonywanych w ramach każdego z badań przez Wykonawcę.

Na potwierdzenie powyższych warunków, Wykonawca wypełni Wykaz spełniania
warunków – załącznik nr 4 do ogłoszenia.
W przypadku gdy dwóch lub więcej członków zespołu realizującego zamówienie jest
autorami tego samego raportu, ekspertyzy, analizy – dokument jest traktowany jako
jedna pozycja.
Podmiot składający ofertę musi wskazać podstawę do dysponowania osobą, która będzie
przez niego wskazana do realizacji przedmiotowego zamówienia.
Zamówienie może być zrealizowanie przez jedną osobę. W tym przypadku Ekspert musi
spełniać wszystkie ww. warunki udziału w postępowaniu.
W przypadku, w którym zamówienie będzie realizowane przez więcej niż jedną osobę,
należy wykazać, że Eksperci łącznie spełniają wszystkie ww. warunki udziału w
postępowaniu.
4. Kryterium oceny ofert oraz sposób dokonania ich oceny:
a) Cena (30% – maksymalnie 30 punktów)
Najwyższą liczbę punktów (30 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę
brutto za wykonanie zamówienia, a każda następna otrzyma liczbę punktów
obliczoną zgodnie z wzorem:
cena oferty najniżej skalkulowanej
Liczba punktów oferty ocenianej = ---------------------------------------------------- x 30 pkt
cena oferty ocenianej
b) Doświadczenie osoby / osób realizujących zamówienie (60% - maksymalnie 60
punktów):
Oferta otrzyma punkty za doświadczenie osoby wskazanej do realizacji
przedmiotowego zamówienia, która z należytą starannością (w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert)
- opracowała (była autorem lub współautorem) raport z rekomendacjami na
podstawie przeprowadzonych analiz użyteczności strony lub stron internetowych,
a w szczególności w zakresie użyteczności treści i dotyczył zagadnień z jednego z
następujących obszarów: podnoszenie kompetencji, bilansowanie kompetencji,
walidacja, potwierdzanie efektów uczenia się, uczenie się przez całe życie (lifelong learning), szkolenia, edukacja.
Za każdy wskazany i opisany raport Zamawiający przyzna 10 pkt. Łącznie 40 pkt.

- prowadziła badania potrzeb dotyczących jednego z następujący obszarów:
podnoszenie kompetencji, bilansowanie kompetencji, walidacja, potwierdzanie

efektów uczenia się, uczenie się przez całe życie (life-long learning), szkoleń,
edukacji.
Przez doświadczenie w realizacji badań należy uznać uczestnictwo w tworzeniu
koncepcji badań, narzędzi badawczych lub realizacji terenowej badań
jakościowych (oznaczającej przeprowadzenie min. 4 IDI lub 2 FGI w ramach
jednego badania) w ciągu ostatnich 5 lat związanych z ww. tematem. Za każde
wskazane i opisane badanie potrzeb oceniający przyznają 10 pkt. Maksymalna
liczba punktów do uzyskania to 20.

c) Skrócony termin realizacji zamówienia – wykonania ekspertyzy (10% – maksymalnie
10 punktów) :
Punkty w tym kryterium będą przyznawane za wykonanie ekspertyzy w czasie
krótszym niż [40] dni:
• Oferta otrzyma maksymalną liczbę 10 pkt. w przypadku, gdy Wykonawca
zadeklaruje wykonanie ekspertyzy w ciągu 30 dni.
• Oferta otrzyma 5 pkt., gdy wykonawca zadeklaruje wykonanie ekspertyzy w
ciągu 35 dni.
Skrócenie terminu będzie zachowywało liczbę dni zapisaną w harmonogramie po stronie
Zamawiającego.
Każde działanie podlega ocenie tylko raz, tj. jeśli osoba wskazana do realizacji
przedmiotowego zamówienia uczestniczyła w danym projekcie 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.
Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia i oceny, czy przeprowadzone badanie
faktycznie dotyczy przedmiotowej problematyki.
W kryterium 4b Wykonawca nie może przedstawić tych samych ekspertyz, raportów lub
opracowań, które zostały uwzględnione w warunkach udziału w postępowaniu – pkt. 3
ogłoszenia.
Ocena każdego kryterium zostanie dokonana z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
Punkty ze wszystkich kryteriów zostaną do siebie dodane.

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

5. Wymagane dokumenty:
a) formularz ofertowy (załącznik nr 3)
b) wykaz spełniania warunków udziału (załącznik nr 4)
c) wykaz spełniania kryteriów udziału (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 18-10-2019 r., decyduje data wpłynięcia oferty.
Ofertę należy opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz tytułem zamówienia,
a następnie:
▪ złożyć osobiście w Instytucie Badań Edukacyjnych, w pok. B3
▪ 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.
8. Zastrzega się, że niniejsze ogłoszenie, a także określone w nim warunki mogą być
zmienione lub odwołane przez Zamawiającego.

