
Załącznik nr 1.2. 

  do Zarządzenia nr 2/2018 z dnia 09 kwietnia 2018   

 

 

       Warszawa, 29.12.2020 r.   

Numer zamówienia: IBE/354/2020  

 

 

OGŁOSZENIE 

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej równowartości  

30 000 EURO 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

„Rekrutacja szkół do badania pilotażowego PISA 2022”. 
 
Rekrutacja od podpisanie umowy do 30.05.2021. Praca głównie zdalna. Gotowość 
przyjazdu do siedziby IBE ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa w terminach ustalonych 
z Zamawiającym (mniej więcej raz na 2 tygodnie). 
 
Do zadań rekrutera będzie należało: 
  
1. telefoniczny kontakt ze szkołami w celu przekazania informacji o badaniu 
i zrekrutowania szkoły; 
2. przesyłanie różnego rodzaju listów, instrukcji i formularzy do szkół i monitorowanie 
spływu formularzy do IBE;  
3. obsługa skrzynki pocztowej e-mail  - kontakty z dyrektorami szkół/koordynatorami 
szkolnymi; 
4. pozostawanie do dyspozycji szkoły pod telefonem jako tzw. opiekun szkoły ze strony 
IBE w czasie okienka testowego (marzec-kwiecień, ewentualnie maj) - ze względu na 
pandemię dyrektorzy mogą dzwonić w różnych sprawach np. przesunięcie terminu 
badania, zamknięcie szkoły itp. 
 
Do rekrutacji jest 50 szkół. Wszystkie szkoły muszą być zrekrutowane (wraz 
z pozyskaniem wszelkich niezbędnych informacji i formularzy) najpóźniej na 2 tygodnie 
przed okienkiem badawczym. Okienko badawcze, ze względu na pandemię COVID-19 
i zamknięcie szkół, może być przez Zamawiającego przesuwane, jednak okienko to nie 
rozpocznie się wcześniej niż 8 marca 2021 r.). Wszelkie dokładne ustalenia co do 
terminów realizacji poszczególnych faz zamówienia będą podejmowane przez 
Zamawiającego wraz z Wykonawcą po podpisaniu umowy, w zależności od decyzji 
podejmowanych na szczeblu krajowym związanych z epidemią COVID-19 i zamykaniem 
oraz otwieraniem szkół. 
 
Rekrutacja przeprowadzana będzie w oparciu o listę szkół, które zostały zrekrutowane do 
badania w poprzedniej roku (ostatecznie badanie nie odbyło się ze względu na pandemię 
COVID i zamknięcie szkół). 
 
Szukamy 1 osoby.  
 



 

   

 

 

Przed rozpoczęciem rekrutacji rekruter przejdzie szkolenie oraz otrzyma narzędzia 
niezbędne do pracy (telefon i komputer). 
 
Wynagrodzenie za rekrutację szkoły będzie podzielone na dwie części. 

 

 Ryczałt w wysokości 25% całkowitego wynagrodzenia brutto –  

Za realizację przedstawionych powyżej działań w całości lub części 

w przypadku 50 szkół wylosowanych do badania, a także ich ewentualnych 

zastępników Zamawiający wypłaci wynagrodzenie w wysokości 25% 

całkowitego wynagrodzenia brutto (50 szkół x koszt rekrutacji 1 szkoły x 25%) 

 Jeśli Wykonawca zrekrutuje szkołę – uzyska zgodę dyrektora, a także 

wszystkie wymagane dokumenty  to dodatkowo Zamawiający wypłaci za 

każdą szkołę 75% wynagrodzenia jednostkowego brutto wskazanego w 

ofercie wykonawcy. 

 
Umowa może zostać rozliczona wcześniej niż wskazuje termin realizacji umowy pod 

warunkiem zrealizowania wszystkich działań opisanych w umowie i akceptacji 

sprawozdania przez przedstawiciela Zamawiającego. 

 
2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy (wzór umowy stanowi 

załącznik nr 3) do dnia 30.05.2021 r. 
 

3. Warunki udziału w postępowaniu: 

 

 Wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji: 

Do udziału w postępowaniu może zgłosić się Wykonawca, który: 

a) posiada doświadczenie w pozyskiwaniu zgód szkół do badania – minimum 

50 szkół w ramach jednego badania w okresie 3 lat od publikacji 

ogłoszenia. 

b) posiada doświadczenie w pracy w szkole na stanowisku nauczyciela lub 

dyrektora/wicedyrektora w okresie 5 lat od ogłoszenia. 

Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków Wykonawca uzupełni i podpisze 

oświadczenie, które jest zawarte w załączniku nr 2 do ogłoszenia.  

 

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 07.01.2021 r. do godz. 10.00, 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. 


