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Załącznik nr 2  

Opis Przedmiotu Zamówienia 

  

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi 

diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży” realizowanego przez 

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie (IBE) w partnerstwie z SWPS Uniwersytetem 

Humanistycznospołecznym na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 

„Wiedza, Edukacja, Rozwój”. 

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania trafności skal obserwacyjnych o charakterze 

pośrednich badań kwestionariuszowych w podziale na 6 części: 1 część, dotycząca grup wiekowych 

osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz 5 części, dotyczących grup 

wiekowych osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym. Badania we wszystkich 

częściach zostaną łącznie przeprowadzone wśród 195 osób (dzieci, młodzieży i dorosłych) w wieku od 

6 do 25 lat, zgodnie z poniższymi tabelami ilościowymi dzieci biorących udział w badaniu 

(Tabela 1) – II postępowanie. Badanie pośrednie w tym zamówieniu polega na zdobywaniu 

wiedzy na temat osoby badanej poprzez pytania kwestionariusza skierowane do jej 

rodziców/opiekunów  

i nauczycieli.  

Zamawiający zamierza wyłonić Wykonawców, którzy niezależnie wykonają badanie wśród 

rodziców/opiekunów dzieci/osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym i znacznym oraz nauczycieli pracujących z tymi dziećmi/osobami.  

Wykonawcy nie mogą być jednocześnie respondentami w badaniu. 

W badaniu wezmą udział rodzice/opiekunowie i nauczyciele  dzieci i młodzieży w wieku      

6;0 do 24;11;30 1z: 

● niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (15 osób) 

● niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym (150 osób) 

 

Poniżej opisano zadania Wykonawcy w ramach zamówienia: 

Wykonawca ma za zadanie: 

● Zrekrutować do Badania Pośredniego (w badaniu nie biorą udziału dzieci, a jedynie ich 

rodzice/opiekunowie i nauczyciele) nie mniej niż 30 dzieci/osób w wieku wskazanym 

w tabeli ilościowej biorących udział w badaniu pośrednim, z orzeczeniem 

                                                           
1 wiek badanych to od sześć lat zero miesięcy do dwadzieścia cztery lata jedenaście miesięcy  

i trzydzieści dni (wyjaśnienie zapisu: 6;0-24;11,30) 
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niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 

uzyskać pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych lub osoby badanej (w wypadku 

osoby pełnoletniej) na formularzu dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca 

dokonuje weryfikacji niepełnosprawności dziecka/osoby na podstawie orzeczenia. 

Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przynależności dziecka do danego stopnia 

niepełnosprawności w formie oświadczenia.  

● Przeprowadzić, zgodnie z instrukcją przekazaną przez Zamawiającego, badanie 

rodziców każdorazowo 3 tymi samymi narzędziami (całość badania wykonuje jeden  

i ten sam rodzic/opiekun prawny osoby, której dotyczy badanie): 

1. Obserwacyjną Skalą rozwoju poznawczego dla rodziców (badanie osobiste lub 

telefoniczne). Skalę wypełnia tylko 1 rodzic/opiekun prawny. 

2. Skalą obserwacyjną ABAS-3 (badanie osobiste lub telefoniczne). Skalę wypełnia tylko 

1 rodzic/opiekun prawny; 

3. Krótkim Inwentarzem Rozwoju Mowy i Komunikacji KIRMIK (badanie osobiste lub 

telefoniczne). Kwestionariusz wypełnia tylko 1 rodzic/opiekun prawny. 

Poza badaniem narzędziami wymienionymi powyżej Wykonawca uzyskuje od 

rodziców/opiekunów prawnych odpowiedzi w ankiecie zawierającej pytania  

o podstawowe dane dotyczące uczestników badania, w tym dane dotyczące statusu 

socjoekonomicznego (KRD Kwestionariusz Rozwoju Dziecka) – które posłużą 

Zamawiającemu do zbiorczych anonimowych analiz statystycznych zebranego 

materiału badawczego. 

● Przeprowadzić, zgodnie z instrukcją przekazaną przez Zamawiającego, badanie 

nauczycieli każdorazowo 2 tymi samymi narzędziami: 

1. Obserwacyjną skalą rozwoju poznawczego dla nauczycieli (badanie osobiste tj. 

przekazanie nauczycielowi i odebranie wypełnionego arkusza lub telefoniczne). Skalę 

wypełnia tylko 1 nauczyciel. 

2. Skalą obserwacyjną ABAS-3 (badanie osobiste lub telefoniczne). Skalę wypełnia tylko 

1 nauczyciel.  

Warunkiem udziału nauczyciela jest osobista znajomość ucznia i stały kontakt z nim  

w ciągu ostatniego pół roku. Najlepiej, aby był to wychowawca zrekrutowanego do 

badania pośredniego ucznia. Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę zawierającą 

imię, nazwisko oraz adres email nauczyciela/wychowawcy danego ucznia w celu 

skontaktowania się z nauczycielem, by dokonać wszelkich formalności związanych  

z wynagrodzeniem nauczyciela za wypełnienie ankiety o każdym uczniu. Nauczyciel 

otrzyma wynagrodzenie w postaci upominku, który zostanie doprecyzowany na etapie 

realizacji zamówienia, za wypełnienie kompletu ankiet, dotyczących jednego dziecka. 
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UWAGA: Zamawiający zakłada, że badanie z rodzicami w całości powinno zostać  

przeprowadzone w formie telefonicznej (Wykonawca odczytuje instrukcję i itemy 

testowe oraz wpisuje na arkuszu papierowym udzielone przez respondenta 

odpowiedzi). W wypadku badania nauczycieli Wykonawca przekazuje kwestionariusze 

respondentowi, odbiera je po wypełnieniu przez respondenta i sprawdza, czy zostały 

wypełnione w całości (w wypadku braku danych należy dopytać respondenta).  

Możliwe jest także wykonanie badania nauczycieli w formie telefonicznej tą samą 

procedurą, co w badaniu rodziców. W uzasadnionych wypadkach dopuszcza się 

możliwość badania bezpośredniego, szczególnie jeśli respondent wymaga 

indywidualnego wsparcia w wypełnieniu kwestionariuszy. Badanie takie należy 

przeprowadzić z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa związanych  

z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii Covid-19. Procedurę badania  

w bezpośrednim kontakcie z respondentem w sytuacji epidemii Covid-19 Zamawiający 

dostarczy Wykonawcy, jeśli ten zgłosi potrzebę realizacji badań w taki sposób. 

● Wpisać odpowiedzi z ankiety KRD i wszystkich ww. 5 narzędzi badawczych (3 dla 

rodzica, 2 dla nauczyciela) dla każdej pośrednio badanej osoby do przygotowanego 

formularza w wersji elektronicznej (baza danych przekazana przez Zamawiającego) 

zgodnie z instrukcją przekazaną przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Arkusze 

skal i kwestionariuszy do przeprowadzenia badania zostaną przekazane wykonawcy 

przez Zamawiającego w formie papierowej. 

● Przekazać rodzicom / opiekunom prawnym osób badanych upominki za udział  

w badaniu i zebranie potwierdzenia odbioru (Zamawiający zakupi i przekaże upominki 

dla osób biorących udział pośrednio w badaniu). Wykonawca będzie zobowiązany 

przekazać upominki respondentom. Upominki będą wykorzystane w badaniu w celu 

utrzymania motywacji (Ponadto przyznawanie upominków osobom badanym jest 

standardową praktyką, stosowaną podczas realizacji badań psychologicznych. Jest to 

odzwierciedlenie powszechnie stosowanej praktyki przez ośrodki badawcze, w której 

respondenci otrzymują wynagrodzenie finansowe za udział w badaniach.) Wykonawca 

zobowiązuje się dopilnować, by rodzic/opiekun prawny złożył podpis na formularzu 

potwierdzającym odbiór nagrody. Zamawiający przekaże Wykonawcy formularze do 

wypełnienia potwierdzające odbiór upominku. Upominki zostaną przekazane pocztą 

tradycyjną lub elektroniczną na adres Wykonawcy. 

● Wziąć udział w ewentualnym szkoleniu w wersji on-line. Zamawiający również 

dopuszcza wysłanie instrukcji mailowej dotyczącej przebiegu badania pośredniego. 

● Wykonawca w ostatni dzień roboczy danego miesiąca będzie zobowiązany do 

przedstawienia miesięcznego zestawienia otrzymanych ankiet zwrotnych od 

nauczyciela/wychowawcy badanego pośrednio dziecka. 

● Wykonawca po podpisaniu umowy raz w tygodniu będzie raportował Zamawiającemu 

stan rekrutacji i zrealizowanych badań.  
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Każda z 6 części zamówienia zostanie udzielona przez Zamawiającego jednemu 

Wykonawcy (jeżeli zaoferuje przebadanie 30 osób z jednej części) lub dwóm Wykonawcom 

(jeżeli zaoferują przebadanie po 15 osób każdy z danej części zamówienia), zgodnie  

z punktacją w rankingu. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie części 

prowadzonego postępowania z zachowaniem zasady, że jeden Wykonawca musi 

zaoferować przebadanie minimalnie 15 dzieci/osób z dowolnej części zamówienia 

wskazanej w formularzu ofertowym, a maksymalnie może zaoferować przebadanie 60 

dzieci/osób z różnych części zamówienia ( za każdym razem wybór ilości badanych dzieci 

to wielokrotność liczby 15). Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia maksymalnie 

20 Wykonawcom, zgodnie z punktacją w rankingu.  

● Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia Wykonawcy zmniejszenia lub 

zwiększenia ilości badań w stosunku do tego, co zakłada tabela ilościowa dzieci 

biorących udział w Badaniu Pośrednim. 

 

Tabela 1. Tabela ilościowa dzieci biorących udział w Badaniu Pośrednim 

Grupa 
wiekowa do 

badania 

N = 15 

Dzieci/osoby/os
oby z NIU 

N = 150 

Dzieci/osoby z 
NIZ 

Narzędzia badawcze 

6;0–8;11,30 

15 (1 
Wykonawca 

bada 15 dzieci) 

30 (1 
Wykonawca 

bada 15 dzieci) 

Skala Obserwacyjna dla rodziców; ABAS-3 dla 
rodziców, KIRMIK dla rodziców, KRD dla 
rodziców, Skala Obserwacyjna dla nauczycieli, 
ABAS-3 dla nauczycieli 

9;0–11;11,30  
30 (1 

Wykonawca 
bada 15 dzieci) 

Skala Obserwacyjna dla rodziców, ABAS-3 dla 

rodziców, KIRMIK dla rodziców; KRD dla 

rodziców; Skala Obserwacyjna dla nauczycieli, 

ABAS-3 dla nauczycieli,  

12;0–15;11,30  
30 (1 

Wykonawca 
bada 15 dzieci) 

Skala Obserwacyjna dla rodziców, ABAS-3 dla 

rodziców, KIRMIK dla rodziców; KRD dla 

rodziców Skala Obserwacyjna dla nauczycieli, 

ABAS-3 dla nauczycieli 

16;0–19;11,30  
30 (1 

Wykonawca 
bada 15 dzieci) 

Skala Obserwacyjna dla rodziców, ABAS-3 dla 

rodziców, KIRMIK dla rodziców; KRD dla 

rodziców, Skala Obserwacyjna dla nauczycieli, 

ABAS-3 dla nauczycieli 
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20;0–24;11,30  
30 (1 

Wykonawca 
bada 15 dzieci) 

Skala Obserwacyjna dla rodziców, ABAS-3 dla 

rodziców, KIRMIK dla rodziców; KRD dla 

rodziców, Skala Obserwacyjna dla nauczycieli, 

ABAS-3 dla nauczycieli 

Łącznie liczba badanych N=165 

 

● Zamawiający na 5 dni roboczych przed pierwszym badaniem (wyznaczonym  

w harmonogramie przez Wykonawcę), przekaże Wykonawcy niezbędne materiały do 

wykonania badania. 

● Zamawiający ma prawo skontrolowania 3 pierwszych sesji badawczych i kompletów 

dokumentów oraz plików do wpisania wyników badania w pierwszym etapie badania. 

W momencie stwierdzenia rażących błędów i niedociągnięć ze strony Wykonawcy, 

sprawdzone badania zostaną uznane za nieważne, a Wykonawca w ramach umowy 

będzie zobowiązany do wykonania 3 badań na nowozrekrutowanych 3 dzieciach  

z próby. 

● Zamawiający ma prawo nałożyć kary finansowe przewidziane w  § 7 projektu umowy, 

stanowiącym załącznik nr 6 do ogłoszenia. 

● Wykonawca ma obowiązek kontaktowania się mailowo lub telefonicznie z opiekunem 

badania w kwestiach merytorycznych oraz Głównym koordynatorem badań 

terenowych w kwestiach organizacyjnych.  

● Wykonawca na własny koszt odeśle / doręczy osobiście wszelkie materiały 

pobadawcze, w tym wypełnione formularze zgody, kwestionariusze papierowe, 

pokwitowania odbioru upominku na adres siedziby IBE oraz wszystkie 

niewykorzystane materiały/upominki (ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa). 

● Wykonawca przeprowadza badanie z wykorzystaniem własnych środków wirtualnego 

i telefonicznego kontaktu (telefon, komputer, drukarka). Koszty poniesione z tego 

tytułu spoczywają na Wykonawcy.  

● Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że badania walidacyjne (w tym wszystkie 

materiały w badaniu), które są przez niego realizowane na zamówienie Instytutu Badań 

Edukacyjnych objęte są tajemnicą, zobowiązany jest zatem do zachowania poufności  

i zabezpieczenia ich przed osobami trzecimi. 


