
 

Załącznik nr 2 do ogłoszenia 

Opis przedmiotu zamówienia  

Nr IBE/355/2020 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Dotyczy zamówienia pn.: „Rekrutacja szkół do badania głównego PIRLS 2021”.  

 

PIRLS to międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu. Badanie jest 

realizowane co pięć lat (pierwsze edycja przeprowadzona była w 2001 roku) i jest 

jednym z największych na świecie projektów badawczych dotyczących osiągnięć 

edukacyjnych.  

Głównym celem badania PIRLS jest pomiar umiejętności rozumienia czytanego tekstu, w 

jego dwóch formach: tekstu literackiego i tekstu użytkowego. 

 

Rekrutacja odbędzie w okresie od podpisania umowy do 15.06.2021. 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 

zrekrutowanie szkoły; 

2. przesłanie różnego rodzaju formularzy do szkół i monitorowanie spływu formularzy 

do IBE (formularz listy oddziałów, formularz listy uczniów); 

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 trwania rekrutacji. 

 

Do rekrutacji jest 50 szkół.  

 

Zamawiający w ramach zamówienia wybierze 1 rekrutera, który  przeprowadzi 

rekrutację 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 19 

kwietnia 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. 

 

W sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. zdarzenia losowe, choroba 

rekrutera) niemożliwe będzie przygotowanie przedmiotu zamówienia przez osobę 

wskazaną w ofercie, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie 

Zamawiającego oraz przedstawić mu kandydaturę innego rekrutera, który spełnia 

wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Do zaangażowania w realizację 

zamówienia innego rekrutera aniżeli wskazanego w ofercie, konieczna jest zgoda 

Zamawiającego i spełnienie przez nową osobę wszystkich wymagań określonych w 

niniejszym ogłoszeniu. 

 

Przed rozpoczęciem rekrutacji rekruter przejdzie szkolenie oraz otrzyma narzędzia 

niezbędne do pracy (telefon i komputer). 

 

Płatność wynagrodzenia nastąpi po przekazaniu i zaakceptowaniu dokumentacji przez 

Zamawiającego. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie rachunku 

wystawionego przez Wykonawcę w terminie 14 dni od jej dostarczenia do siedziby 

Zamawiającego. Podstawą do wystawienia dokumentu płatności będzie zatwierdzony 

przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy. 

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% brutto. 

 
Umowa może zostać rozliczona wcześniej niż wskazuje termin realizacji umowy pod 

warunkiem zrealizowania wszystkich działań opisanych w umowie i akceptacji 

sprawozdania przez przedstawiciela Zamawiającego. 

 

 

 


