
Załącznik nr 1.2. 

  do Zarządzenia nr 2/2018 z dnia 09 kwietnia 2018   

 

 

       Warszawa, 26.03.2021 r.   

Numer zamówienia: IBE/58/2021  

 

OGŁOSZENIE 

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej równowartości  

130 000 PLN 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

„Kontrola realizacji terenowej pilotażu Międzynarodowego Badania Umiejętności 

Dorosłych PIAAC”.  

 

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.  

 

2. Termin realizacji zamówienia:  

Wykonawca rozpocznie realizację niniejszego zamówienia tj. kontrolę Badania 17 maja 2021 r. i 

zakończy jego realizację nie później niż w terminie 21 dni kalendarzowych licząc od dnia 

zakończenia realizacji terenowej Badania.  

Badanie będące przedmiotem kontroli będzie realizowane od 4 maja do 31 lipca 2021 roku. 

Okres ten może ulec przesunięciu lub przedłużeniu w przypadku wystąpienia zdarzeń 

opóźniających/utrudniających realizację badania, na które Wykonawca Badania nie ma wpływu.  

 

3. Warunki udziału w postępowaniu: 

 

 Wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji: 

 

Do udziału w postępowaniu może przystąpić Podmiot lub Zespół Podmiotów, który 

posiada poniższe doświadczenie: 

a) wykonał należycie 2 usługi, w okresie ostatnich 3 lat od momentu składnia ofert, 

gdzie każda z nich polegała na przeprowadzeniu badania ankietowego lub 

kontroli terenowej na rzecz jednego Zamawiającego minimum 300 

indywidualnych wywiadów przeprowadzanych techniką indywidualnego wywiadu 

kwestionariuszowego (PAPI lub CAPI), każda z usług była za kwotę min. 50 tys. zł 

brutto.  

Na potwierdzenie należytego wykonania rzeczonych usług wykonawca złoży do 

oferty referencje zamawiającego.  

b) wykonał należycie 2 usługi, w okresie ostatnich 3 lat od momentu składnia ofert, z 

których każda polegała na realizacji na rzecz jednego Zamawiającego minimum 

200 wywiadów telefonicznych, każda z usług była na kwotę min. 15 tys. zł brutto; 



 

   

 

 

Na potwierdzenie należytego wykonania rzeczonych usług wykonawca złoży do 

oferty referencje uzyskane od zamawiającego.  

 

Zespół Podmiotów musi łącznie spełniać powyższe warunki udziału w postępowaniu.  

 

Zespół Podmiotów składa jedną ofertę. W tym przypadku  Zamawiający wymaga, aby 

oferta była podpisana przez każdą z tych osób, lub przez pełnomocnika reprezentującego 

Podmioty. 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. 

 

Na potwierdzenie powyższych warunków, Podmiot lub Zespół Podmiotów wypełni 

Wykaz spełniania warunków – załącznik nr 4 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 3 do ogłoszenia  

2) wykaz spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4 do 

ogłoszenia 

3) referencje do usług, o których mowa w pkt. 3a) i 3b) treści ogłoszenia  

 

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert 

 

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do 

ogłoszenia w terminie do  09.04.2021 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. 


