
Załącznik nr 1.2. 

  do Zarządzenia nr 2/2018 z dnia 09 kwietnia 2018   

 

 

       Warszawa, 28.11.2019 r.   

Numer zamówienia: IBE/348/2019  

 

 

OGŁOSZENIE 

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej równowartości  

30 000 EURO 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Rekrutacja szkół do badania pilotażowego PISA I PIRLS. Rekrutacja odbędzie się 

między 10 grudnia 2019 roku a 30.03.2020 roku w siedzibie IBE ul. Górczewska 8, 01-

180 Warszawa. 

 

Do zadań rekrutera będzie należało: 

 Badanie PIRLS: 

1. zapakowanie i przygotowanie do wysyłki dokumentów zapowiednich do szkół 

(wysyłka przez recepcję IBE) 

2. telefoniczny kontakt ze szkołami w celu przekazania informacji o badaniu i 

zrekrutowania szkoły 

3. po odesłaniu przez zrekrutowaną szkołę formularza zgody na udział w badaniu, 

przesłanie dwóch kolejnych formularzy do szkoły i monitorowanie spływu 

formularzy do IBE (formularz listy oddziałów, formularz listy uczniów) 

4. obsługa skrzynki pocztowej e-mail  - kontakty z dyrektorami szkół/koordynatorami 

szkolnymi 

Do rekrutacji jest 30 szkół. 

 

Badanie PISA: 

1. zapakowanie i przygotowanie do wysyłki dokumentów zapowiednich do szkół 

(wysyłka przez recepcję IBE) 

2. telefoniczny kontakt ze szkołami w celu przekazania informacji o badaniu i 

zrekrutowania szkoły 

3. po odesłaniu przez zrekrutowaną szkołę formularza zgody na udział w badaniu, 

przesłanie dwóch kolejnych formularzy do szkoły i monitorowanie spływu 

formularzy do IBE (formularz listy uczniów, formularz badania uczniów) 

4.  obsługa skrzynki pocztowej e-mail  - kontakty z dyrektorami 

szkół/koordynatorami szkolnymi 

Do rekrutacji jest 50 szkół. 

 



 

   

 

 

Przed rozpoczęciem rekrutacji rekruter przejdzie szkolenie oraz otrzyma narzędzia 

niezbędne do pracy (telefon i komputer). 

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.03.2020 r. 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu: 

 Wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji: 

Do udziału w postępowaniu może zgłosić się Wykonawca, który:   

- posiadają doświadczenie w pozyskiwaniu zgód szkół do badania – minimum 

60 szkół w ramach jednego badania edukacyjnego w okresie 2014-2019. 

 

Poprzez pozyskiwanie zgód szkół w badaniu rozumie się pozyskanie zgody dyrektora 

szkoły na przeprowadzenie badania edukacyjnego na terenie szkoły a nie pozyskanie 

zgód pojedynczych uczestników badania (na przykład pojedynczych nauczycieli) na 

przeprowadzenie z nimi badania. 

 
4. Kryterium oceny ofert oraz sposób dokonania ich oceny 

Cena (100 pkt) 
 

 Cena 100% – maksymalnie 100 punktów 
 
Najwyższą liczbę punktów (100 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za 
zrealizowanie zamówienia, a każda następna otrzyma liczbę punktów obliczoną zgodnie 
ze wzorem: 
 
Liczba punktów oferty ocenianej = (cena oferty najniżej skalkulowanej / cena oferty                  
ocenianej ) x 100 pkt 

    
Liczba punktów oferty ocenianej zostanie zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku. 
   
Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów. 
 
5. Wymagane dokumenty: 

 formularz ofertowy (załącznik nr 2) 

 

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do 

ogłoszenia w terminie do 05.12.2019 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. 

8. Zastrzega się, że niniejsze ogłoszenie, a także określone w nim warunki 

mogą być zmienione lub odwołane przez Zamawiającego. 


