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Warszawa, 19-11-2020 r.   

Numer Zamówienia: IBE/322/2020 

 

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” 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: 

Nawiązanie kontaktu umożliwiającego przeprowadzenie rozmowy on-line z osobami 

realizującymi badania ankietowe. 

 Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 2. 

2. Termin realizacji zamówienia:  

Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 12 dni roboczych od podpisania umowy (ale nie 

później niż do dnia 18.12.2020 r.). Terminy wykonania określonych czynności w ramach 

realizacji zamówienia zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do 

Treści ogłoszenia. 

3. Warunek udziału w postępowaniu: 

Wymaganie w zakresie doświadczenia i kwalifikacji: 

 

Do udziału w postępowaniu może przystąpić Osoba/Wykonawca dysponujący poniższym 

doświadczeniem lub Wykonawca, który dysponuje osobą posiadającą poniższe 

doświadczenie którzy spełniają poniższy warunek udziału w postępowaniu: 

 

-   przedstawi listę minimum 8 badań ilościowych o tematyce społecznej, które koordynował/a w 

okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert. 

 

Na potwierdzenie powyższego warunku Osoba/Wykonawca przedstawi wypełniony 
załącznik nr 4 do ogłoszenia – wykaz spełniania warunków. 

 
 

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.  



 

   

 

 
 

4. Kryterium oceny ofert oraz sposób dokonania ich oceny 
 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryteriami: 

L.p. Kryterium 

Liczba 

punktów 

(waga) 

1. Cena 80 (80%) 

2. 
Opis proponowanych działań, które zostaną podjęte przez 

Wykonawcę w celu dotarcia do ankieterów. 
6 (6%) 

3. 

Opis proponowanych działań, które zostaną podjęte przez 

Wykonawcę w celu sprawdzenia czy ankieter spełnia kryteria 

rekrutacyjne. 

4 (4%) 

4. 

Opis proponowanych działań, które zostaną podjęte przez 

Wykonawcę w celu zapewnienia zróżnicowania próby zgodnie 

z wytycznymi przedstawionymi w OPZ. 

6 (6%) 

5. 

Opis proponowanych działań, które zostaną podjęte przez 

Wykonawcę w celu realizacji zamówienia w wyznaczonym 

terminie. 

4 (4%) 

RAZEM 100 (100%) 

 

Ad. 1. Kryterium: cena - 80% = maksymalnie 80 punktów  

Najwyższą liczbę punktów (80 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 80 pkt. 

 

Osoba/wykonawca wskaże cenę brutto za wykonanie zamówienia w formularzu 

ofertowym – załącznik nr 3 do ogłoszenia.  

 

Ad. 2 – 5   

Każdy z członków Komisji oceniającej dokona indywidualnie oceny działań 

zaproponowanych przez Wykonawcę zgodnie z tabelą nr 1.  

 

Tabela nr 1  

l.p. Oceniany element 
Max. liczba 

punktów 
Sposób przyznawania punktów 

2. Opis proponowanych 

działań, które zostaną 

podjęte przez Wykonawcę 

6 punktów 

 

Za każde działanie (max 3 działania) 

wyczerpująco opisane zostanie 

przyznany 1 punkt.  



 

   

 

 

w celu dotarcia do 

ankieterów. 

Za opis niepełny, niespójny, 

nielogiczny lub brak opisu – zostanie 

przyznane 0 punktów. 

  

Za adekwatne uzasadnienie danego 

działania zostanie przyznany 1 punkt; 

za nieadekwatne lub częściowo 

adekwatne uzasadnienie – 0 

punktów. 

3. Opis proponowanych 

działań, które zostaną 

podjęte przez Wykonawcę 

w celu sprawdzenia czy 

ankieter spełnia kryteria 

rekrutacyjne. 

 

 4 punkty Za każde działanie (max 2 działania) 

wyczerpująco opisane zostanie 

przyznany 1 punkt.  

Za opis niepełny, niespójny, 

nielogiczny lub brak opisu – zostanie 

przyznane 0 punktów.  

 

Za adekwatne uzasadnienie danego 

działania zostanie przyznany 1 punkt; 

za nieadekwatne lub częściowo 

adekwatne uzasadnienie – 0 

punktów. 

4. Opis proponowanych 

działań, które zostaną 

podjęte przez Wykonawcę 

w celu zapewnienia 

zróżnicowania próby 

zgodnie z wytycznymi 

przedstawionymi w OPZ. 

 

 

 

 

 

 6 punkty Za każde działanie (max 3 działania) 

wyczerpująco opisane zostanie 

przyznany 1 punkt.  

Za opis niepełny, niespójny, 

nielogiczny lub brak opisu – zostanie 

przyznane 0 punktów. 

  

Za adekwatne uzasadnienie danego 

działania zostanie przyznany 1 punkt; 

za nieadekwatne lub częściowo 

adekwatne uzasadnienie – 0 

punktów. 

5. Opis proponowanych 

działań, które zostaną 

podjęte przez Wykonawcę 

w celu realizacji 

zamówienia w 

wyznaczonym terminie 12 

dni roboczych. 

 

 

 

 

 

 4 punkty Za każde działanie (max 2 działania) 

wyczerpująco opisane zostanie 

przyznany 1 punkt.  

Za opis niepełny, niespójny, 

nielogiczny lub brak opisu – zostanie 

przyznane 0 punktów.  

 

Za adekwatne uzasadnienie danego 

działania zostanie przyznany 1 punkt; 

za nieadekwatne lub częściowo 

adekwatne uzasadnienie – 0 

punktów. 

  



 

   

 

 

W celu oceny wypełniania kryteriów wskazanych w pkt. 2-5 osoba/wykonawca wypełni 

załącznik nr 5 do ogłoszenia – wykaz spełniania kryterium.  

 

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

Zamawiający podpisze umowę z osobą/wykonawcą który otrzyma najwyższą liczbę 

punktów.  

 

5. Wymagane dokumenty: 

a) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 3) 

b) wypełniony wykaz spełniania warunków udziału (załącznik nr 4) 

c) wypełniony 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 27-11-2020 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. 


