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Warszawa,  03-09-2020 r.   

Numer Zamówienia: IBE/227/2020 

 

 

OGŁOSZENIE 

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej równowartości  

30 000 EURO 

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu  

„Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i 

inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu” , współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój”. 

1. Przedmiot zamówienia: 

Realizacja jakościowego badania eksploracyjnego mającego na celu pogłębienie 

zrozumienia dwóch obszarów w kontekście LLL: etapowego gromadzenia i uznawania 

osiągnięć oraz digitalizacji osiągnięć.  

 Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 2. 

2. Termin realizacji zamówienia: Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 75 dni 

roboczych od podpisania umowy (ale nie później niż do dnia 08.01.2021 r.). Terminy 

wykonania określonych zadań w ramach realizacji badania zostały określone w Opisie 

przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do Treści ogłoszenia.  

3. Warunki udziału w postępowaniu: 

● Wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji: 

 

Do udziału w postępowaniu może przystąpić Wykonawca, który spełnia 

wszystkie poniższe warunki udziału w postępowaniu: 

 

1. zrealizował min. 3. zamówienia które dotyczyły wykorzystania jakościowych 

technik badawczych, w tym przynajmniej 1. badanie było badaniem 

społecznym, o wartości min. 50.000,00 zł brutto każde, w okresie ostatnich 5 

lat przed upływem terminu składania ofert; 

 

2. wykaże, że dysponuje zespołem badawczym składającym się z: 1 

Koordynatora badania, min. 5 Moderatorów i min. 2 Badaczy, 

 
Poszczególni członkowie zespołów badawczych powinni spełniać następujące 

warunki:  

a. Koordynator badania:  



 

   

 

 

pełnił funkcję kierownika badania w co najmniej 3 badaniach 
jakościowych, o wartości każdego zamówienia przekraczającej 50 tys. zł, 
w tym przynajmniej 1 badaniu społecznym. 

b. Moderator 
zrealizował co najmniej 40 wywiadów IDI.  

c. Badacz: 

 ma wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu nauk społecznych lub 
humanistycznych (np. socjologia, psychologia). Na potwierdzenie 
przedmiotowego warunku Wykonawca załączy do oferty 
skan/kserokopię dyplomu (w zależności od formy składania oferty); 

 opracował co najmniej 5 raportów z różnych badań napisanych na 
podstawie przeprowadzonej analizy danych jakościowych, w 
charakterze autora lub współautora.    

 

UWAGA: zarówno Koordynator badania jak i Badacz mogą pełnić jednocześnie funkcję 
Moderatora, ale nie można łączyć funkcji Koordynatora i Badacza.  
 
Wykonawca składający ofertę musi wskazać podstawę do dysponowania osobą, która 
będzie przez niego wskazana do realizacji przedmiotowego zamówienia. W tym celu 
Wykonawca przedstawi wypełniony załącznik nr 4 do ogłoszenia.  
 
Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków Wykonawca przedstawi uzupełniony 

wykaz, który stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.  

 
 

4. Kryterium oceny ofert oraz sposób dokonania ich oceny 
a) Cena 30% – maksymalnie 30 punktów 

 

W kryterium “Cena” najwyższą liczbę punktów (30 pkt.) otrzyma oferta zawierająca 
najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: 

 

liczba punktów oferty = (cena oferty najniżej skalkulowanej x 30): cena oferty ocenianej. 
 
 

b)  „Doświadczenie zespołu badawczego”  50% – maksymalnie 50 punktów 

a. Członkowie zespołu badawczego (moderatorzy) będą oceniani według doświadczenia 
w realizacji badań terenowych, zgodnie z punktacją (0-40 pkt.): 

● 1 pkt za każdy potwierdzony udział w każdym dodatkowym badaniu jakościowym, w 
którym wykorzystywana była technika IDI (max. 10 pkt); 

● 1 pkt za każdy potwierdzony udział w każdym badaniu/projekcie z wykorzystaniem 
metod/technik panelu eksperckiego lub wywiadów eksperckich (max. 10 pkt); 

 1 pkt za każdy potwierdzony udział w każdym badaniu z zakresu tematyki 
społecznej obejmującej w szczególności zagadnienia rynku pracy, kariery 
zawodowej, uczenia się przez całe życie, polityk publicznych (max. 10 pkt); 



 

   

 

 

● 1 pkt za każdy potwierdzony udział w każdym badaniu z zakresu tematyki związanej 
z oceną użyteczności narzędzi cyfrowych lub potrzebami i/lub preferencjami 
użytkowników aplikacji, systemów, baz (max. 10 pkt). 

Każda oceniana osoba z zespołu moderatorów zaproponowana przez Wykonawcę, może 
uzyskać maksymalnie 4 punkty.  

Badania wskazane na potwierdzenie spełniania warunków uczestnictwa w postępowaniu 
nie uzyskają punktacji w ramach tego kryterium. 

Zamawiający dokona oceny pierwszych 10 wskazanych przez Wykonawcę osób.  

b. Członkowie zespołu badawczego (badacze) będą oceniani według doświadczenia w 
sporządzaniu raportów i analiz, zgodnie z punktacją (0-10 pkt.): 

Ocenie podlegać będzie pierwszych 10 dokumentów: raporty i/lub ekspertyzy i/lub 
publikacje i/lub artykuły, przy czym: 

● ich autorem lub współautorem musi być badacz wskazany w składzie zespołu, 
● ich temat wlicza się do wybranego przez Zamawiającego zakresu tematycznego 

(podane niżej) 
 
Za każdy jeden w/w dokument można uzyskać maksymalnie:  

● 1 pkt za każdy tytuł dokumentu opracowanego na podstawie danych 
jakościowych z zakresu tematyki społecznej obejmującej w szczególności 
zagadnienia rynku pracy, kariery zawodowej, uczenia się przez całe życie, 
polityk publicznych (max. 5 pkt); 

● 1 pkt za każdy tytuł dokumentu z zakresu tematyki związanej z oceną 
użyteczności narzędzi cyfrowych lub potrzebami i/lub preferencjami 
użytkowników aplikacji, systemów, baz (max. 5 pkt); 

Badania wskazane na potwierdzenie spełniania warunków uczestnictwa w postępowaniu 
nie uzyskają punktacji w ramach tego kryterium. 

c) „Zidentyfikowane trudności i sposoby zapobiegania im”  20% – maksymalnie 20 
punktów 

 
Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w ofercie, a każdy z członków oceniających 
dokona indywidualnej oceny (może przyznać do 20 pkt.) opis kluczowych trudności 
mogących mieć negatywny wpływ na osiągnięcie celów badania i proponowane przez 
Wykonawcę sposoby zapobiegania tym trudnościom. Trudności te mają odnosić się 
do różnych etapów badania - począwszy od rekrutacji respondentów, pracy badaczy 
w terenie, a skończywszy na analizie materiału i opracowaniu raportów. 

W ramach tego kryterium oferta otrzyma od 0 do 20 punktów, przy czym: 

● 1 punkt za adekwatne wskazanie kluczowych trudności związanych z realizacją 
badania (max. 10 pkt); 

● 1 punkt za adekwatne względem nich proponowane sposoby zapobiegania tym 
trudnościom, wykraczające poza sposoby przedstawione w OPZ przez 
Zamawiającego (max. 10 pkt). 



 

   

 

 

Opis trudności i sposobów zapobiegania im powinny zostać przedstawione w sposób 
wyczerpujący, spójny i logiczny. W przypadku, gdy opis nie spełnia któregoś z tych 
wymogów lub spełnia je w sposób niewystarczający, punkty nie zostaną przyznane. 

W celu oceny oferty przedstawionej przez wykonawcę, zamawiający zsumuje wartości 

uzyskanych punktów z poszczególnych kryteriów.  

 

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

     

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

 

5. Wymagane dokumenty: 

a) formularz ofertowy - załącznik nr 3; 

b) wykaz potwierdzający spełnianie warunków udziału - załącznik nr 4 

c) wykaz potwierdzający spełnianie kryterium udziału – załącznik nr 5  

d) skan/kserokopia (w zależności od formy składania oferty) dyplomu 

potwierdzającego wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu nauk społecznych 

lub humanistycznych (np. socjologia, psychologia) dla Badacza. 

e) opis kluczowych trudności mogących mieć negatywny wpływ na osiągnięcie 

celów badania i proponowane przez Wykonawcę sposoby zapobiegania tym 

trudnościom – zgodnie z kryterium 4.c) Treści ogłoszenia tj. „Zidentyfikowane 

trudności i sposoby zapobiegania im”   

 

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3  

do ogłoszenia w terminie do 10-09-2020 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, ul. Górczewska 8, 

01-180 Warszawa; 

▪ 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. 


