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 Warszawa, 13-04-2021 r.   

Numer Zamówienia: IBE/9/2021 

 

 

OGŁOSZENIE 

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej równowartości  

130 000 PLN 

 

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 Uniwersytet Humanistycznospołeczny na zlecenie Ministerstwa Edukacji 

Narodowej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój”. 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania trafności skal obserwacyjnych  

o charakterze pośrednich badań kwestionariuszowych, dotyczących osób  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym. Badania obejmie łącznie 75 

osób (dzieci, młodzieży i dorosłych) w wieku od 6 do 25 lat– V 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 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;301 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym (75 

osób). 

Wykonawca musi zaoferować przebadanie minimalnie 15 dzieci/osób w dowolnym 

wieku z przedziału od 6;0 do 24;11,30, a maksymalnie może zaoferować przebadanie 

60 dzieci/osób. Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia maksymalnie 5 

Wykonawcom, zgodnie z punktacją w rankingu.  

                                                 
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). 



 
   

 

 

2 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia Wykonawcy zmniejszenia lub 

zwiększenia ilości badań w stosunku do tego, ile osób do badania zaoferuje Wykonawca, 

szczególnie w sytuacji, gdy pula osób badanych (N=75) zostanie wyczerpana lub inny 

Wykonawca zaoferuje niższą cenę lub uzyska wyższą punktację w rankingu. 

Zamawiający szacuje, mając na względzie budżet projektu, że jedno badanie pośrednie 
maksymalnie może wynieść 300 zł brutto.  

Na realizację wszystkich badań Zamawiający zgodnie z budżetem projektu przewiduje 
maksymalną wartość: 22 500 zł brutto.   

Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 2. 

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2021 r. 

3. Warunki udziału w postępowaniu: 

● Wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji: 

Do udziału w postępowaniu może przystąpić Wykonawca/zespół 

Wykonawców dysponujący poniższym doświadczeniem lub Podmiot, który 

dysponuje Podwykonawcą/zespołem Podwykonawców, posiadającym 

poniższe doświadczenie, którzy spełniają wszystkie poniższe warunki udziału 

w postępowaniu: 

 

1. ma wykształcenie wyższe (potwierdzone kopią dyplomu): 
– w zakresie psychologii, pedagogiki/pedagogiki specjalnej, logopedii/ lub 
– studia ze specjalizacją nauczycielską/ lub  
– studia wyższe uzupełnione wykształceniem podyplomowym (potwierdzone 
kopiami dyplomów) w zakresie terapii pedagogicznej lub logopedii; 

 
2. ma minimum 2 lata doświadczenia w pracy tj. nauczania lub przeprowadzania 

diagnozy/terapii z udziałem osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym w okresie ostatnich 10 lat – potwierdzone 
doświadczeniem (zgodnie z wykazem spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, stanowiącym załącznik nr 4 do ogłoszenia); 

 
3. ma aktualny status zatrudnionego w placówce oświatowej integracyjnej lub 

specjalnej lub poradni psychologiczno-pedagogicznej lub domu pomocy społecznej 
lub ośrodku szkolno-wychowawczym, w których to placówkach przebywają osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a 
Wykonawca zatrudniony jest, jako psycholog lub nauczyciel lub pedagog lub 
logopeda lub inny specjalista-terapeuta – potwierdzone oświadczeniem. 

 
Dopuszcza się realizowanie zamówienia przez więcej niż jedną osobę, przy czym każda  
z osób musi spełniać wszystkie ww. warunki udziału w postępowaniu.  
 

Podmiot składający ofertę musi wskazać podstawę do dysponowania osobą, która będzie 
przez niego wskazana do realizacji przedmiotowego zamówienia. 
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Wykonawca nie może być jednocześnie obiektem badania (sam nie może być 
respondentem w badaniu ani w charakterze rodzica ani jako nauczyciel osoby badanej). 
 
Wykonawca nie może być jednocześnie Wykonawcą w prowadzonym przez firmę PBS S.A. 
na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych badaniu normalizacyjnym, w którym 
wykorzystane są te same narzędzia ze względu na ryzyko badania tych samych 
respondentów. 

 

4. Kryterium oceny ofert oraz sposób dokonania ich oceny 
a)   Cena 80% – maksymalnie 80 punktów 

 
Najwyższą liczbę punktów (80 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 80 pkt 

 

b) Doświadczenie 20% – maksymalnie 20 punktów   

Wykonawca wskazany do realizacji zamówienia brał udział w projektach jako badacz,  

a ich celem było opracowanie testów diagnostycznych (badania pilotażowe, 

walidacyjne, normalizacyjne testów psychologicznych). Dla potwierdzenia wypełnienia 

kryterium Wykonawca przedstawi listę projektów zgodnie z wykazem doświadczenia – 

załącznik nr 5 do ogłoszenia.  

 

Wykonawca w przedmiotowym kryterium zostanie oceniony na podstawie poniższej skali 

punktowej.  

 

Skala punktowa:      

0 projektów – 0 punktów  

1 (projekt) – 5 punktów  

2-3 (projektów) – 10 punktów  

4-5 (projektów) – 15 punktów  

6 i więcej projektów – 20 punktów  

 

W celu oceny oferty przedstawionej przez wykonawcę, zamawiający zsumuje wartości 

uzyskanych punktów z poszczególnych kryteriów: cena, doświadczenie.  

 

Zamawiający na podstawie ustalonej liczby punktów tworzy ranking wykonawców.  

Liczba punktów oferty ocenianej zostanie zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku.  
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Zamawiający udzieli zamówienia kolejnym wykonawcom z listy rankingowej, aż do 

wyczerpania liczby dzieci zaplanowanej w badaniu.  

      

5. Wymagane dokumenty: 

a) formularz ofertowy - załącznik nr 3; 

b) dyplom (zgodnie z pkt 3.1.) – kopia;  

c) wykaz potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 

d) wykaz potwierdzający spełnianie kryterium doświadczenia w postępowaniu – 

załącznik nr 5  

 

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3  

do ogłoszenia w terminie do 21-04-2021 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 z dopiskiem: Oferta na zamówienie nr 

IBE/9/2021 Wykonanie badania trafności skal obserwacyjnych o charakterze 

pośrednich badań kwestionariuszowych, dotyczących osób  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym – V postepowanie. 

▪ lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: zapytania_ofertowe@ibe.edu.pl 

W treści maila proszę wskazać numer i nazwę zamówienia.    

 

7. Z wykonawcami, którzy złożą oferty mogą być prowadzone negocjacje w celu  

ustalenia szczegółowych warunków realizacji zamówienia, ceny zamówienia oraz ilość 

badanych dzieci. 

 

8. Zastrzega się, że niniejsze ogłoszenie, a także określone w nim warunki mogą być 

zmienione lub odwołane przez Zamawiającego. 

mailto:zapytania_ofertowe@ibe.edu.pl

