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Załącznik nr 1 

Warszawa, 26-06-2020 r. 

IBE/163/2020 

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”  

Nr POWR.02.13.00-00-0001/18, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

 

I. Przedmiot zamówienia:  

Wykonanie ekspertyzy dotyczącej scenariuszy finansowania walidacji w instytucjach 

certyfikujących i aktualizowania informacji w źródłach finansowania walidacji w Polsce.  

 

Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zamówienia. 

 

II. Termin realizacji zamówienia:  

Od dnia podpisania umowy do dnia 14 września 2020 r.  

III. Warunki udziału w postępowaniu:  
Wymagania w zakresie doświadczenia: 

Do udziału w postępowaniu może przystąpić Ekspert/Zespół Ekspertów lub Podmiot, który 

dysponuje Ekspertem/Zespołem Ekspertów posiadającym poniższe doświadczenie i kwalifikacje: 

 

1) ukończył studia socjologiczne / finansowe / ekonomiczne / prawnicze – udokumentowane 

przedstawieniem kopii dyplomu ukończenia studiów. 

 

2) posiada minimum trzyletnie doświadczenie w pracy analitycznej w obszarze socjologii / 

finansów / ekonomii / prawa – udokumentowane przedstawieniem stażu doświadczenia w 

CV. 

 

3) wykaże się znajomością założeń ZSK, w tym: 

a. zagadnień związanych z promocją idei uczenia się przez całe życie oraz 

mechanizmami jej wspierania lub; 

b. zagadnień związanych z walidacją efektów uczenia się lub; 

c. relacji pomiędzy ZSK a rynkiem pracy (w tym znajomością zapisów ustawy o ZSK oraz 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy);  
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poświadczone opracowaniem co najmniej trzech ekspertyz / prac analitycznych / artykułów / 

publikacji – udokumentowane przedstawieniem wykazu tych prac. 

 

Na potwierdzenie powyższych warunków, Wykonawca wypełni Wykaz spełniania warunków – 

załącznik nr 4 do ogłoszenia. 

 

Podmiot składający ofertę musi wskazać podstawę do dysponowania osobą, która będzie przez niego 

wskazana do realizacji przedmiotowego zamówienia. 

 

Dopuszcza się realizowanie zamówienia przez więcej niż jedną osobę, przy czym każda z osób musi 

spełniać wszystkie ww. warunki udziału w postępowaniu. 

 

IV. Kryterium oceny ofert oraz sposób dokonania ich oceny: 

1) Cena – 20 punktów – 20 %  

 

Najwyższą liczbę punktów (20 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za 

zrealizowanie zamówienia, a każda następna otrzyma liczbę punktów obliczoną zgodnie ze 

wzorem:  

                                                                cena oferty najniżej skalkulowanej  

Liczba punktów oferty ocenianej = --------------------------------------------- x 20 pkt.  

                                                                         cena oferty ocenianej  

 

2) Dodatkowe doświadczenie – 80 punktów – 80%  

Ekspert/Zespół Ekspertów lub Podmiot, dysponujący Ekspertem/Zespołem Ekspertów 

przedstawi doświadczenie (poza tym wykazanym na potwierdzenie doświadczenia z pkt. III) 

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) ekspertyzę / pracę analityczną / artykuł / publikację / opracowanie, która 

spełnia łącznie następujące wymagania: 

a) przedmiotem analizy były rozwiązania systemowe, 

b) analiza obejmowała zagadnienia z jednego z wymienionych obszarów:  

a. rynek pracy,  

b. doradztwo zawodowe,  

c. wykorzystanie funduszy (np. unijnych) do rozwoju kapitału ludzkiego, 

d. finansowanie szkoleń,  

e. walidacja efektów uczenia się,  

f. finansowanie walidacji,  
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g. polityka na rzecz uczenia się przez całe życie. 

W przypadku, gdy oferta składana jest przez podmiot, który wskazuje do realizacji 

przedmiotowego zamówienia więcej niż jedną osobę, wówczas wykazanie tej samej 

ekspertyzy / pracy analitycznej / artykułu / publikacji / opracowania przez osoby wskazane do 

realizacji zamówienia nie będzie punktowane odrębnie.  

Za każdą ekspertyzę/ pracę analityczną /artykuł/publikację spełniające wszystkie powyższe 

wymagania, opracowaną przez osobę wskazaną do realizacji przedmiotowego zamówienia, 

Wykonawca otrzyma 10 pkt (ocena ma charakter 0-1), łącznie nie więcej jednak niż 80 pkt.  

Zamawiający informuje, że dokona oceny złożonych ofert, zsumuje wartości uzyskanych 

punktów z poszczególnych kryteriów - cena, doświadczenie.  

Liczba punktów oferty ocenianej zostanie zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku.  

Zamawiający na podstawie ustalonej liczby punktów wyłoni Eksperta/Zespół Ekspertów lub 

Podmiot  dysponujący Eksperta/Zespołem Ekspertów do wykonania zamówienia. 

 Zamawiający podpisze umowę z Ekspertem/Zespołem Ekspertów lub Podmiotem, 

dysponującym Ekspertem/ Zespołem Ekspertów, który otrzyma najwyższą liczbę punktów.  

V. Wymagane dokumenty:  

 formularz ofertowy (załącznik nr 3), 

 dyplom ukończenia studiów z zakresu socjologii / finansów / ekonomii / prawa 

 wykaz spełniania warunków udziału (załącznik nr 4) wraz z CV, 

 wykaz dodatkowego doświadczenia (załącznik nr 5), 

 

VI. Sposób, miejsce i termin składania ofert:  

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia  

w terminie do 06.07.2020 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 do godz. 16.00 

▪ 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  

 

 

VII. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające (podobne), polegające na 

zapewnieniu dodatkowych usług. Mając powyższe na uwadze, Zamawiający 

przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 

50% wartości szacowanego zamówienia podstawowego. 

VIII. Z wykonawcami, którzy złożą oferty mogą być prowadzone negocjacje w celu ustalenia 

szczegółowych warunków realizacji zamówienia oraz ceny zamówienia. Zastrzega się, że niniejsze 

mailto:zapytania_ofertowe@ibe.edu.pl
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ogłoszenie, a także określone w nim warunki mogą być zmienione lub odwołane przez 

Zamawiającego. 

 


