Warszawa, 11-10-2019 r.
IBE/286/2019
OGŁOSZENIE IBE/286/2019
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.”
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ekspertyza dotycząca uznawania efektów uczenia się na
wybranym uniwersytecie w Niemczech, która ma być podstawą do opracowania dobrej praktyki
na ten temat do Bazy Dobrych Praktyk w zakresie walidacji efektów uczenia się i zapewniania
jakości procesu nadawania kwalifikacji.
Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 2.
2. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 9 grudnia 2019r.
3. Warunki udziału w postępowaniu:
▪

Wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji:

Do udziału w postępowaniu może przystąpić Ekspert dysponujący poniższym doświadczeniem
lub Podmiot, który dysponuje Ekspertem posiadającym poniższe doświadczenie i kwalifikacje:
a) Posiada znajomość języka niemieckiego co najmniej na poziomie C1 (w Europejskim
Systemie Opisu Kształcenia Językowego) – udokumentowane certyfikatem na poziomie co
najmniej C1 z j. niemieckiego lub przedstawieniem napisanego przez siebie tekstu w j.
niemieckim liczącego co najmniej 1800 znaków;
b) Posiada co najmniej roczne doświadczenie w pracy naukowej lub dydaktycznej w
Niemczech, lub kształceniu na poziomie uniwersyteckim w Niemczech w ostatnich 10
latach – udokumentowane przedstawieniem CV lub stosownego dokumentu
poświadczającego uczęszczanie na studia / ukończenie studiów;
c) Posiada minimum trzyletnie doświadczenie w pracy analitycznej – udokumentowane
przedstawieniem CV;
d) Powinien wykazać się znajomością:
a. idei, założeń i mechanizmów walidacji efektów uczenia się uzyskanych poza
edukacją formalną – poświadczone opracowaniem co najmniej jednej ekspertyzy
/ pracy analitycznej / artykułu / publikacji z tego zakresu liczącej ponad 1800
znaków;
b. niemieckiego systemu edukacji wyższej – udokumentowane przedstawieniem CV
lub stosownego dokumentu poświadczającego uczęszczanie na studia /
ukończenie studiów w Niemczech, lub opracowaniem co najmniej jednej

ekspertyzy / pracy analitycznej / artykułu / publikacji z zakresu niemieckiej
edukacji wyższej, liczącej ponad 1800 znaków.
Wykazana ekspertyza / praca analitycznej / artykuł / publikacja może spełniać kilka
powyższych warunków jednocześnie.
W przypadku gdy składającym ofertę jest:
● Podmiot dysponujący Ekspertem - Podmiot składający ofertę musi wskazać podstawę do
dysponowania osobą, która będzie przez niego wskazana do realizacji przedmiotowego
zamówienia.
Na potwierdzenie spełniania warunków Ekspert lub Podmiot, który nim 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:
Liczba
punktów

Waga

Cena

0-20

20%

Doświadczenie Eksperta/Ekspertów

0-80

80%

100

100%

Lp.

Kryterium

1.
2.

RAZEM

4.1.

Cena – maks. 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 – maks. 80 pkt.

Punkty w tym kryterium będą przyznawane za dodatkowe doświadczenie osoby wskazanej do
realizacji przedmiotowego zamówienia.
Oferta otrzyma punkty za doświadczenie osoby wskazanej do realizacji przedmiotowego
zamówienia, która z należytą starannością (w okresie ostatnich 10 lat przed upływem
terminu składania ofert) opracowała (była autorem lub współautorem) bądź recenzowała
ekspertyzy / prace analityczne / artykuły / publikacje / opracowania dotyczące:
a) rozwiązań zagranicznych dotyczących walidacji,
b) rozwiązań systemowych dotyczących uczenia się,

c) zapewniania jakości walidacji,
d) edukacji w kontekście rynku pracy lub polityki na rzecz uczenia się przez całe
życie.
Za każdą ekspertyzę/ pracę analityczną /artykuł / publikację spełniające powyższe
wymagania, opracowaną przez osobę wskazaną do realizacji przedmiotowego
zamówienia, Wykonawca otrzyma 10 pkt, łącznie nie więcej jednak niż 80 pkt.
Dopuszcza się sytuację, w której jedna ekspertyza / praca analityczna / artykuł / publikacja
spełnia równocześnie kilka kryteriów. Za ekspertyzę / pracę analityczną / artykuł /
publikację spełniającą jednocześnie kilka kryteriów przyznane zostanie jednorazowo 10
punktów (nie będzie liczona kilkukrotnie).
Podając wykaz prac, Oferent powinien załączyć krótkie podsumowanie ich zawartości tak,
aby było wiadomo, w jakim stopniu i który warunek jest spełniony.

Na potwierdzenie spełniania kryteriów Ekspert lub Podmiot, który nim 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)
 certyfikat o którym mowa w pkt 3 ppkt. a) ogłoszenia
 CV lub dokument poświadczający uczęszczanie na studia/ukończenie studiów o którym
mowa w pkt 3 ppkt b) ogłoszenia
 CV potwierdzające wykształcenie o którym mowa w pkt 3 ppkt c) 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 18-10-2019 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.

