
Załącznik nr 1.2. 

  do Zarządzenia nr 2/2018 z dnia 09 kwietnia 2018   

 

 

       Warszawa, 26.02.2021 r.   

Numer zamówienia: IBE/56/2021  

 

OGŁOSZENIE 

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej równowartości  

130 000 PLN 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

 

„Wspieranie realizacji badań PISA 2022 i PIRLS 2021”.  

 

Praca na umowę zlecenie w Zespole Badań Międzynarodowych w okresie od podpisania 

umowy do 31.08.2021. Większość pracy wykonywana zdalnie, lecz będzie konieczność 

pracy stacjonarnej w siedzibie Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie przy ul. 

Górczewskiej 8, w terminach ustalonych z Zamawiającym. 

 

Do zadań osoby wspierającej będzie należało: 

 wsparcie krajowych koordynatorów międzynarodowych badań umiejętności uczniów 

PISA 2022 i PIRLS 2021 w zakresie zarządzania projektem; 

 utrzymywanie kontaktów roboczych z firmami badawczymi oraz prace 

sprawozdawcze z tym związane; 

 wsparcie organizacyjno-techniczne pracy  ekspertów zaangażowanych w 

przygotowanie adaptacji zadań testowych i innych narzędzi badawczych oraz 

procedur realizacyjnych w oparciu o międzynarodowe standardy i wytyczne; 

 udział w analizach danych ilościowych i tworzeniu raportów z działań organizacyjnych 

i analitycznych; 

 obsługa specjalistycznego oprogramowania do tworzenia baz danych w czasie 

realizacji badań. 

 

Szukamy 1 osoby.  

 

Szacunkowy czas pracy to ok 25 godzin tygodniowo przez 6 miesięcy (26 tygodni) 

 

Zlecenie może być zrealizowane w części, na podstawie przepracowanych godzin jeśli 

sytuacja epidemiologiczna uniemożliwi realizację wszystkich zadań. 

 

Wynagrodzenie będzie wypłacane miesięcznie na podstawie zaakceptowanego 

sprawozdania z przepracowanych godzin oraz poprawnie wystawionego rachunku. 

 



 

   

 

 

 

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

załącznik nr 4 do ogłoszenia) do dnia 31.08.2021 r. 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu: 

 

 Wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji: 

 

Do udziału w postępowaniu może przystąpić Osoba fizyczna lub Podmiot, który 

dysponuje osobą fizyczną posiadający poniższe doświadczenie: 

 

a) wykształcenie wyższe w zakresie nauk społecznych, humanistycznych lub 

ekonomicznych.  

Na potwierdzenie spełniania warunku osoba fizyczna lub podmiot złoży lub 

prześle skan dyplomu; 

b) znajomość metod statystycznych potwierdzona udziałem w kursie obejmującym 

zagadnienia modelowania statystycznego - tytuł kursu, krótki opis (do 5 zdań) i 

programem kursu; 

Na potwierdzenie spełniania warunku osoba fizyczna lub podmiot uzupełni 

złącznik nr 3 do ogłoszenia.  

c) autorstwo lub współautorstwo artykułu lub raportu opracowanego na podstawie 

danych ilościowych z badań społecznych lub edukacyjnych, w którym użyto 

oprogramowania do analizy danych (np. SPSS, Stata lub R) - tytuł artykułu lub 

raportu, miejsce publikacji, krótki opis (do 5 zdań), zakres zadań Wykonawcy; 

Na potwierdzenie spełniania warunku osoba fizyczna lub podmiot uzupełni 

złącznik nr 3 do ogłoszenia.  

 

Podmiot składający ofertę musi wskazać podstawę do dysponowania osobą fizyczną, 

która będzie przez niego skierowana do realizacji przedmiotowego zamówienia. W tym 

celu Podmiot uzupełni załącznik nr 3 do ogłoszenia.  

 

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: 

1) formularz ofertowy – załącznik nr 2 do ogłoszenia  

2) wykaz spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do 

ogłoszenia   

3) kopia lub skan dyplomu – w zależności od formy składania oferty – zgodnie z 

pkt. 3a treści ogłoszenia 

 

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert 

 

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do 

ogłoszenia w terminie do  08.03.2021 r. do godz. 10.00, decyduje data wpłynięcia oferty 

do Zamawiającego. 

 

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. 


