
 

 

 

 

 

Warszawa, 01-02-2021 r.   

Numer postępowania: IBE/28/2021 

 

OGŁOSZENIE 

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej równowartości  

130 000 PLN 

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pozakonkursowego: 

„Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (etap 2)” umowa Nr UDA- 

POWR.02.11.00-00-1001/20, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój. 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

„Testy WCAG” 

 

Szczegółowy opis zamówienia stanowi Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 2.  

 

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2023 r. 

3. Warunki udziału w postępowaniu: 

▪ Wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji: 

 
Do udziału w postępowaniu może przystąpić Podmiot dysponujący zespołem 

audytorów (2 osoby) lub Zespół audytorów (2 osoby) posiadający poniższe 

doświadczenie : 

a) wykonał co najmniej 4 usługi polegające na przeprowadzeniu audytu 

dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych, w tym co 

najmniej dwóch audytów stron internetowych instytucji publicznych,  o 

wartości min. 6 000,00 zł brutto każdy, w okresie ostatnich 3 lat od momenty 

składania oferty; 

 

b) dysponuje dwoma audytorami, którzy będą uczestniczyć przy realizacji 

zamówienia, posiadającymi doświadczenie w dostosowaniu do standardów 

WCAG 2.0 lub WCAG 2.1 co najmniej trzech serwisów internetowych każdy, 

w okresie ostatnich 3 lat od momenty składania oferty. 

Na potwierdzenie powyższych warunków, Podmiot dysponujący zespołem 

audytorów/Zespół audytorów wypełni Wykaz spełniania warunków – załącznik nr 4 do 

ogłoszenia.  

 

Podmiot dysponujący zespołem audytorów składający ofertę jest zobowiązany do 



 

   

 

 

wskazania podstawy do dysponowania osobą, która będzie przez niego wskazana do 
realizacji przedmiotowego zamówienia – załącznik nr 4 do ogłoszenia.  
 

Podmiot dysponujący zespołem audytorów (2 osoby) lub Zespół audytorów (2 osoby) 

składa jedną ofertę.  

W przypadku złożenia jednej oferty przez kilku audytorów (zespół autorów), 

Zamawiający wymaga, aby oferta była podpisana przez każdą z tych osób, lub przez 

pełnomocnika reprezentującego audytorów. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub 

w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty. W przypadku 

składania oferty poprzez pocztę elektroniczną, należy oryginał pełnomocnictwa lub jego 

poświadczoną kopię dostarczyć na adres siedziby Zamawiającego. 

 

4. Kryteria oceny ofert oraz sposób dokonania ich oceny 

 

1) Cena (70% – maksymalnie 70 punktów) 

Najwyższą liczbę punktów (70 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 70 pkt 

Liczba punktów w kryterium „Cena” zostanie zaokrąglona do drugiego miejsca po 

przecinku.  

2) Doświadczenie - dodatkowe kwalifikacje osób skierowanych do realizacji 

zamówienia (30% - maksymalnie 30 punktów). 

Zamawiający przyzna Wykonawcy dodatkowe punkty w przypadku 

zaangażowania do realizacji Zamówienia osób, które posiadają co najmniej jeden 

aktualny certyfikat z przedstawionych poniżej: 

a) ISTQB Poziom Zaawansowany - Techniczny Analityk Testów (Advanced 

Level - Technical Test Analyst) lub równoważny, 

b) ISTQB Poziom Zaawansowany - Analityk Testów (Advanced Level - Test 

Analyst) lub równoważny, 

c) ISTQB Advanced Level - Test Automation Engineer lub równoważny. 

Punkty będą przyznawane w przypadku wykazania: 

• przynajmniej trzech różnych z ww. certyfikatów – Wykonawca otrzyma 

30 pkt, 

• dwóch różnych  z ww. certyfikatów otrzyma - Wykonawca otrzyma 20 

pkt, 



 

   

 

 

• jednego z ww. certyfikatów otrzyma - Wykonawca otrzyma 10 pkt. 

 

Punkty ze wszystkich kryteriów zostaną do siebie dodane.  
 
Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów.  
 

5. Wymagane dokumenty: 

a) formularz ofertowy (załącznik nr 3) 

b) wykaz spełniania warunków udziału (załącznik nr 4) 

c) certyfikaty, o których mowa w pkt. 4 2) treści ogłoszenia  

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do 

ogłoszenia w terminie do 09-02-2021 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. 


