
Instytut Badań Edukacyjnych: Wsparcie w realizacji dwóch części badań, tj. badania uczestnictwa

dorosłych w LLL i zmian zachodzących w tym zakresie jako elementu otoczenia ZSK (część 1) oraz

badań regionalnych polegających na analizach zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje w

regionach (część 2)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu 

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

skierowanych do użytkowników końcowych systemu - ZSK 4

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania 

Nie

Ogłoszenie nr 776006-N-2020 z dnia 30.12.2020 r. 



Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Badań Edukacyjnych, krajowy numer identyfikacyjny

17823500000000, ul. ul. Górczewska  8 , 01-180  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22

241 71 00, e-mail zamowienia@ibe.edu.pl, faks 22 241 71 11. 

Adres strony internetowej (URL): www.ibe.edu.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)



Tak 

https://bip.ibe.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak 

https://bip.ibe.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie

Nie 

adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, w języku polskim i w

formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej

podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym. 

Adres: 

Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne



Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wsparcie w realizacji dwóch części badań, tj.

badania uczestnictwa dorosłych w LLL i zmian zachodzących w tym zakresie jako elementu otoczenia

ZSK (część 1) oraz badań regionalnych polegających na analizach zapotrzebowania na kompetencje i

kwalifikacje w regionach (część 2) 

Numer referencyjny: Znak sprawy: IBE/75/2020 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Niniejsze

zamówienie jest realizowane w ramach projektu IBE “Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na

poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników

końcowych systemu - ZSK 4”, finansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój. Projekt ZSK 4 koncentruje się na użytkownikach końcowych Zintegrowanego



Systemu Kwalifikacji oraz środowiskach, podmiotach i osobach, które znajdują się w ich najbliższym

otoczeniu i umożliwiają korzystanie z ZSK i uczenie się przez całe życie, a także na rozwoju narzędzi i

rozwiązań, które zwiększają przystępność kwalifikacji oraz usprawniają proces ich zdobywania.

Kształtowanie adekwatnych rozwiązań wspierających polityki publiczne w zakresie uczenia się przez całe

życie oraz rozwoju umiejętności wymaga prowadzenia badań i diagnoz. Wiedza na temat sposobów

uczenia się osób dorosłych i czynników wpływających na podejmowanie aktywności edukacyjnej po

ukończeniu edukacji wstępnej z jednej strony oraz rozpoznanie zapotrzebowania rynku pracy na

kompetencje i kwalifikacje w kluczowych sektorach gospodarki z drugiej są istotne dla rozwijania polityk

publicznych służących zwiększaniu spójności społecznej i rozwijaniu gospodarki opartej na wiedzy. Ze

względu na założone cele projektu Instytut Badań Edukacyjnych planuje przeprowadzić badania w dwóch

obszarach: Część 1- Badanie uczestnictwa dorosłych w LLL i zmian zachodzących w tym zakresie jako

elementu otoczenia ZSK: “Ścieżki edukacyjne uczących się dorosłych w Polsce” Instytut Badań

Edukacyjnych ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań z obszaru edukacji, uczenia się

dorosłych oraz problematyki LLL. Realizowane badanie jakościowe “Ścieżki edukacyjne uczących się

dorosłych w Polsce” podejmuje problematykę edukacji dorosłych w sposób pogłębiony, uwzględniający

biograficzne aspekty doświadczeń edukacyjnych osób dorosłych w Polsce. W ten sposób stanowi

komplementarne uzupełnienie wiedzy na ten temat w stosunku do badań realizowanych dotychczas, w

tym do ogólnopolskiego ilościowego badania “Uczenie się dorosłych Polaków”, realizowanego w ramach

innych projektów IBE (ZSK3 i ZSK5). Część 2- Badania regionalne Badania regionalne zorientowane są

na przeprowadzenie analizy zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje w 16 województwach w

Polsce w oparciu o możliwości ich uzyskiwania, obserwowane i przewidywane inwestycje i trendy w

regionach. Kontekst badania obejmuje analizę regionalnych predykcji ścieżek rozwoju gospodarczego w

kluczowych sektorach i związanych z nimi potencjalnych potrzebach w zakresie kompetencji i

kwalifikacji, określenie istniejącego zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje ze strony lokalnego

rynku pracy oraz analizę występującej w danym regionie oferty edukacyjnej i szkoleniowej. Szczegółowy

opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do niniejszego SIWZ. 

II.5) Główny kod CPV: 79315000-5 

Dodatkowe kody CPV: 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 435219,25 

Waluta: 



PLN 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje

zamówienia uzupełniające (podobne – w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp), polegające na

powtórzeniu usług będących przedmiotem zamówienia w wysokości do 30% wartości szacowanego

zamówienia podstawowego. 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

30.06.2022

II.9) Informacje dodatkowe: W odniesieniu do części I Wykonawca przystąpi do wykonania przedmiotu

umowy w dniu zawarcia Umowy i zakończy jego realizację w terminie do dn. 31.12.2021 r. W

odniesieniu do części II Wykonawca przystąpi do wykonania przedmiotu umowy w dniu zawarcia

Umowy i zakończy jego realizację w terminie do zakończenia realizacji projektu ZSK4, tj. 30.06.2022 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia

tego warunku odbędzie się na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu (Załącznik 1 do SIWZ). 

Informacje dodatkowe 



III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia

tego warunku odbędzie się na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu (Załącznik 1 do SIWZ). 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: W odniesieniu do części I: A. w odniesieniu do posiadania wiedzy i

doświadczenia tj.; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się należytym

wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub  ciągłych wykonywaniem w okresie ostatnich

5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w

tym okresie. Warunki muszą być spełnione łącznie: a) trzech usług polegających na przeprowadzeniu

badań (społecznych, edukacyjnych lub etnograficznych) realizowanych z wykorzystaniem

jakościowych technik badawczych (w tym IDI, FGI, obserwacje itp.), z których co najmniej jedna

miała wartość nie mniejszą niż 100 000 zł brutto; b) w tym jednej usługi polegającej na

przeprowadzeniu badania społecznego, edukacyjnego lub etnograficznego, prowadzonego metodą

biograficzną lub narracyjną mającą wartość nie mniejszą niż 50 000 zł brutto; c) w tym jednej usługi

polegającej na przeprowadzeniu badania jakościowego obejmującego kodowanie danych

jakościowych z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania (MAXQDA lub równoważne),

mającą wartość nie mniejszą niż 50 000 zł brutto; B. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia: Wykonawca wykaże się posiadaniem zespołu badawczego składającego się z

kierownika badania oraz min. 5 badaczy terenowych (tzw. trzon zespołu badawczego), którzy będą

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i którzy spełniają następujące warunki w zakresie

doświadczenia, nabytego w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert: 1) Kierownik

badania, odpowiedzialny za stały, bieżący kontakt z Zamawiającym oraz sprawną i wysokiej jakości

realizację całości badania, który posiada co najmniej tytuł magistra w zakresie nauk społecznych i a.

pełnił funkcję kierownika zespołu badawczego w minimum 3 badaniach społecznych, edukacyjnych

lub etnograficznych, w tym jednego o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto. b. koordynował

realizację minimum 1 badania jakościowego, które wykorzystywało metodę biograficzną lub

narracyjną o wartości minimum 50 000 zł brutto. c. koordynował realizację badania jakościowego, w

ramach którego przeprowadzono co najmniej 50 IDI. 2) Badacze terenowi (minimum 5 osób), z

których: a. każdy posiada tytuł magistra w zakresie nauk społecznych lub nauk humanistycznych

(preferowana socjologia lub etnografia); b. każdy uczestniczył w roli badacza w realizacji co najmniej

3 badań jakościowych (z wyłączeniem badań marketingowych), w tym także prowadził indywidualne

wywiady pogłębione (IDI) - każdy z badaczy przeprowadził minimum 30 IDI; c. każdy, uczestniczył w



realizacji jednego badania jakościowego, w którym wykorzystywana była metoda biograficzna lub

narracyjna. d. przynajmniej dwie osoby w zespole badawczym mają udokumentowane doświadczenie

w analizie danych jakościowych z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania (MAXQDA lub

równoważne) – tj.. uczestniczyły w przynajmniej 2 badaniach, w których wykorzystywana była taka

analiza. W odniesieniu do części II: A. w odniesieniu do posiadania wiedzy i doświadczenia tj.;

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem, a w

przypadku świadczeń okresowych lub  ciągłych wykonywaniem w okresie ostatnich 5 lat, przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Warunki muszą być spełnione łącznie: a. trzech usług polegających na przeprowadzeniu badań

(społecznych, edukacyjnych lub rynku pracy) realizowanych z wykorzystaniem jakościowych technik

badawczych (w tym IDI, FGI, obserwacje itp.), b. z których co najmniej jedna miała wartość nie

mniejszą niż 100 000 zł brutto; c. z których co najmniej jedna dotyczyła rynku pracy; d. w tym jednej

usługi polegających na przeprowadzeniu badania jakościowego obejmującego kodowanie danych

jakościowych z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania (MAXQDA lub równoważne),

mającą wartość nie mniejszą niż 50 000 zł brutto. B. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia: Wykonawca wykaże się posiadaniem zespołu badawczego składającego się z

kierownika badania, który spełni następujące warunki w zakresie doświadczenia:

Kierownik/koordynator badania, odpowiedzialny za stały, bieżący kontakt z Zamawiającym oraz

sprawną i wysokiej jakości realizację całości badania, który posiada co najmniej tytuł magistra w

zakresie nauk społecznych i w okresie ostatnich 5 lat: a. pełnił funkcję kierownika/koordynatora

zespołu badawczego w minimum 3 badaniach społecznych, edukacyjnych lub etnograficznych, w tym

jednego o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto. b. koordynował realizację minimum 1 badania

jakościowego o tematyce społecznej, które wykorzystywało metody jakościowe o wartości minimum

60 000 zł brutto c. koordynował realizację badania jakościowego, w ramach którego przeprowadzono

co najmniej 3 (FGI/ Panele eksperckie). 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 



Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP: 

takie same w odniesieniu do obu części 7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania

informacji od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5,

przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej. Wzór informacji albo listy podmiotów stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze

złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Podpisaną listę

podmiotów należących do tej samej, co Wykonawca, grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1

pkt 23 ustawy albo podpisaną informację, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Jeżeli

Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich. 8.

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zgodnie z postanowieniami art. 24a ust. 1 –

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym czasie, nie krótszym niż 5 dni, przedstawiających stan aktualny

na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika

urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca



zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu; 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 4) wykaz

doświadczenia członków zespołu, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie

czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg. wzór stanowiącego

Załącznik nr 4 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument

ten składa przynajmniej jeden z nich. 9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 8 pkt 1-3), składa

dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

potwierdzające, że: 1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne

lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania ofert; 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 10. Jeżeli w kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której

dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8, zastępuje się je

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone

przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu



zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania

Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wymogi odnośnie terminu wystawienia dokumentu

określone w ust. 9 stosuje się. 11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z

tłumaczeniem na język polski. 12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń

lub dokumentów, o których mowa ust. 9-11, w formie elektronicznej pod określonymi adresami

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych

baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i

dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym, są sporządzone w języku obcym wykonawca

zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 13. Wymagane dokumenty

powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z

oryginałem przez osobę lub osoby, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, z wyjątkiem

oświadczeń, w tym dotyczących podmiotów o których mowa w art. 22a ustawy, które powinny być

przedstawione w oryginale. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są

poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez te podmioty. 14. Jeżeli

Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć

do oferty. 15. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego

dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci

kopii poświadczonej notarialnie.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

takie same w odniesieniu do obu części 4) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych

lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i

podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ,

oraz - załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz

którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w



stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub

ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku gdy zamawiający jest

podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa wcześniej, wykonawca nie

ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. Jeżeli wykonawcy wspólnie

ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich. 5) wykaz osób,

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do

dysponowania tymi osobami, wg. wzór stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy

wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

9. W ofercie Wykonawca, w celu dokonania oceny wg. kryteriów wskazanych w § 14 poza ogólną

wyceną realizacji przedmiotu zamówienia ma obowiązek opracować i załączyć do oferty: Dla części I

a) Jednostkową wycenę swych usług, opracowaną zgodnie z formularzem oferty (załącznik nr 6) b)

Opis sposobu realizacji badania, w tym: szczegółowy opis sposobu rekrutacji respondentów (załącznik

nr 12) wraz systemem motywacji do udziału w badaniu; szczegółowy opis zidentyfikowanych

trudności i sposobów zapobiegania im (ze szczególnym uwzględnieniem trudności związanych z

sytuacją epidemiczną COVID-19) (załącznik nr 11); c) Wykaz doświadczenia kierownika badania

obejmujący m.in. wskazanie zakresu doświadczenia, nazwy badania, podmiotu zamawiającego,

wartości badania (można skorzystać z załącznika nr 10); d) Wykaz doświadczenia badaczy terenowych

obejmujący m.in. wskazanie zakresu doświadczenia, nazwy badania, podmiotu zamawiającego (można

skorzystać z załącznika nr 10); Dla części II a) Jednostkową wycenę swych usług, opracowaną

zgodnie z formularzem oferty (załącznik nr 6) b) Wykaz doświadczenia kierownika badania

obejmujący m.in. wskazanie zakresu doświadczenia, nazwy badania, podmiotu zamawiającego,

wartości badania (załącznik nr 9); Opracowania wskazane w pkt a i b w odniesieniu do części I oraz a)

dla części II, są niezbędne do merytorycznej oceny oferty zgodnie z kryteriami wskazanymi w § 14.

Brak jakiegokolwiek elementu opisanego w tych punktach skutkuje niezgodnością treści oferty z



treścią SIWZ i spowoduje, z uwzględnieniem możliwości zawartych w art. 87 ustawy, odrzucenie

oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 

Informacja na temat wadium 

1. W odniesieniu do każdej z części, Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4.000,00

zł (słownie: cztery tysiące) przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ. 2.

Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach

ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.

Dz.U. 2018.110 z późn. zm.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy

nr 18 1500 1012 1210 1000 1077 0000 z dopiskiem: Wsparcie w realizacji dwóch części badań. Znak

sprawy: IBE/75/2020. Część …. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą

wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przed

upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-5, musi

zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art.

46 ust. 4a i 5 ustawy pzp. Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5, należy złożyć w

siedzibie Zamawiającego (pokój nr B12) przed upływem terminu składania ofert a kopie dołączyć do

oferty lub też złożyć oryginał dokumentu w kopercie zawierającej ofertę wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Tak 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

Zaliczka na realizację badania, po przedstawieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego opisu

szczegółowej próby badawczej i strategii rekrutacji oraz szczegółowego harmonogramu realizacji

badania – 20% ceny ofertowej - odrębnie dla każdej z części Rozliczenie udzielonej zaliczki następuje

wraz z zapłatą na rzecz Wykonawcy płatności końcowej z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia w

całości albo z chwilą rozwiązania umowy



IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące



dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 



IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie

Cena 30,00

Doświadczenie zespołu badawczego 38,00

Sposób rekrutacji respondentów 20,00

Zidentyfikowane trudności i sposoby zapobiegania im 12,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 



Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 



Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

dla części I: ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmian treści zawartej Umowy w następujących

okolicznościach: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym

wpływ na realizację przedmiotu Zamówienia, w szczególności w zakresie wysokości stawki podatku od

towarów i usług VAT; 2) konieczność wprowadzenia zmian ( w szczególności w zakresie wydłużenia

terminu jej realizacji) będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym

a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi wdrażanie Programu Operacyjnego

wskazanego § 12 Umowy, w ramach którego realizowane jest Zamówienie; 3) konieczność

wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego

wskazanego w § 12 Umowy lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji

Pośredniczącej I i II stopnia, w szczególności w zakresie sprawozdawczości. 4) realizacja badania w

kształcie opisanym w OPZ nie będzie możliwa, w przypadku zaistnienia siły wyższej, w tym w związku z

pandemią COVID-19. W takiej sytuacji Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminów badania,

zmiany zakresu badania, zmiany narzędzi badania. 5) Zwiększenia ilości zwiększenia liczby

realizowanych wywiadów w zakresie nie większym niż 10% liczby wywiadów określonych w OPZ.

Zwiększenie liczby wywiadów skutkuje zwiększeniem wynagrodzenia na zasadzie: koszt jednostkowy

wywiadu x ilość dodatkowych zaakceptowanych wywiadów. Zwiększenie zakresu może wiązać się z

adekwatną zmianą terminów realizacji. dla części ii ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmian treści

zawartej Umowy w następujących okolicznościach: 1) W przypadkach opisanych w art. 142 ust. 5 ustawy

pzp Strony wprowadzą zmianę wysokości Wynagrodzenia odpowiednią do kwoty, o jaką wskutek tych

zmian zmianie ulegnie koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W celu wykazania wpływu

powyżej wskazanych zmian na koszty wykonania Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu

szczegółową kalkulację kosztów według stanu sprzed danej zmiany oraz szczegółową kalkulację kosztów

według stanu po wprowadzeniu zmiany, oraz wskaże kwotę, o jaką Wynagrodzenie powinno ulec

zmianie. Zamawiający niezwłocznie ustosunkuje się do przedstawionych kalkulacji, w szczególności

poprzez zaakceptowanie wskazanej przez Wykonawcę kwoty lub poprzez zgłoszenie zastrzeżeń i żądanie

wyjaśnień co do poszczególnych elementów kalkulacji. 2) konieczność wprowadzenia zmian (w

szczególności w zakresie wydłużenia terminu jej realizacji) będzie następstwem zmian wprowadzonych

w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi



wdrażanie Programu Operacyjnego wskazanego § 12 Umowy, w ramach którego realizowane jest

Zamówienie; 3) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących

Programu Operacyjnego wskazanego w § 12 Umowy lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej

lub Instytucji Pośredniczącej I i II stopnia, w szczególności w zakresie sprawozdawczości. 4) Zmiana

zakresu lub narzędzi realizacji – o ile danego działania nie można było przewidzieć, a jest istotne z

punktu widzenia osiągnięcia celów badania regionalnego; 5) Zmiana Zakresu realizacji umowy a. +/- 10

% wywiadów do kodowania i transkrypcji b. +/- 1 panel ekspercki z zastosowaniem stawki cenowej z

formularza ofertowego, c. zwiększony czasu trwania niektórych wywiadów – z zastosowaniem stawki

cenowa proporcjonalnie większa za transkrypcję i kodowanie. 6) Zakresu lub narzędzi – o ile danego

działania nie można było przewidzieć a jest istotne z punktu widzenia osiągnięcia celów badania

regionalnego i Wykonawca zgodzi się na propozycje zmian i odpowiednio dokona aktualizacji

harmonogramu 7) Realizacja badania w kształcie opisanym w OPZ nie będzie możliwa, w przypadku

zaistnienia siły wyższej, w tym w związku z pandemią COVID-19. W takiej sytuacji Zamawiający

przewiduje możliwość zmiany terminów badania, zmiany zakresu badania, zmiany narzędzi badania. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 19.01.2021, godzina: 12:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu 

> PL 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części



zamówienia: Nie 

IV.6.5) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część

nr:
1 Nazwa:

badania uczestnictwa dorosłych w LLL i zmian zachodzących w tym zakresie jako

elementu otoczenia ZSK (część 1)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1- Badanie

uczestnictwa dorosłych w LLL i zmian zachodzących w tym zakresie jako elementu otoczenia ZSK:

“Ścieżki edukacyjne uczących się dorosłych w Polsce” Instytut Badań Edukacyjnych ma wieloletnie

doświadczenie w prowadzeniu badań z obszaru edukacji, uczenia się dorosłych oraz problematyki LLL.

Realizowane badanie jakościowe “Ścieżki edukacyjne uczących się dorosłych w Polsce” podejmuje

problematykę edukacji dorosłych w sposób pogłębiony, uwzględniający biograficzne aspekty doświadczeń

edukacyjnych osób dorosłych w Polsce. W ten sposób stanowi komplementarne uzupełnienie wiedzy na ten

temat w stosunku do badań realizowanych dotychczas, w tym do ogólnopolskiego ilościowego badania

“Uczenie się dorosłych Polaków”, realizowanego w ramach innych projektów IBE (ZSK3 i ZSK5). 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79315000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 230566,00

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 31.12.2021

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena 30,00

Doświadczenie zespołu badawczego 38,00



Sposób rekrutacji respondentów 20,00

Zidentyfikowane trudności i sposoby zapobiegania im 12,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część

nr:
2 Nazwa:

Wsparcie badań regionalnych polegających na analizach zapotrzebowania na

kompetencje i kwalifikacje w regionach (część 2)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2- Badania

regionalne Badania regionalne zorientowane są na przeprowadzenie analizy zapotrzebowania na

kompetencje i kwalifikacje w 16 województwach w Polsce w oparciu o możliwości ich uzyskiwania,

obserwowane i przewidywane inwestycje i trendy w regionach. Kontekst badania obejmuje analizę

regionalnych predykcji ścieżek rozwoju gospodarczego w kluczowych sektorach i związanych z nimi

potencjalnych potrzebach w zakresie kompetencji i kwalifikacji, określenie istniejącego zapotrzebowania na

kompetencje i kwalifikacje ze strony lokalnego rynku pracy oraz analizę występującej w danym regionie

oferty edukacyjnej i szkoleniowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7

do niniejszego SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79315000-5, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 202205,00

Waluta: 

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 30.06.2022

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena 70,00

Doświadczenie kierownika/koordynatora badań 30,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:


