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Warszawa, 20-05-2021 r.   

Numer Zamówienia: IBE/155/2021 

 

 

OGŁOSZENIE 

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej równowartości  

130 000 PLN 

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu  

„Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i 

inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu – ZSK4” , współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. 

1. Przedmiot zamówienia: 

„Przeprowadzenie 10 jednodniowych seminariów informacyjnych oraz 120 godzin 

indywidualnych konsultacji on-line przeznaczonych dla przedstawicieli uczelni 

wyższych zainteresowanych opisywaniem syntetycznych charakterystyk kwalifikacji 

pełnych właściwych dla uczelni wyższych”.  

 Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 2. 

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

załącznik nr 6 do ogłoszenia)  do dnia 31.03.2022 r.  

3. Warunki udziału w postępowaniu: 

● Wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji: 

 

Do udziału w postępowaniu może przystąpić Zespół ekspertów składający się z 2 osób 

lub Podmiot, który dysponuje zespołem ekspertów składającym się z 2 osób, z których 

każda: 

- posiada ekspercką wiedzę w zakresie standardów opisywania kwalifikacji, 

Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Polskiej Ramy Kwalifikacji, Europejskiej Ramy 

Kwalifikacji,  Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, Procesu Bolońskiego, zapewnienia 

jakości w szkolnictwie wyższym lub zasad stosowania języka efektów uczenia się do 

opisywania kompetencji - poświadczoną opracowaniem co najmniej 1 publikacji z tej 

tematyki (autorstwo lub współautorstwo: książki, monografii, rozdziału w monografii, 

artykułu naukowego, raportu, zalecenia, ekspertyzy, wytycznej lub poradnika).  

W ofercie należy podać wykaz publikacji z danymi bibliograficznymi i dostępem do 

publikacji (w postaci aktywnego linku do strony www lub pliku w formacie PDF/DOCX 

dołączonego do oferty). 

Wykonawca może wskazać tę samą publikację w dorobku danego eksperta tylko raz. 

 



 

   

 

 

Podmiot składający ofertę musi wskazać podstawę do dysponowania Ekspertem, który 
będzie przez niego wskazany do realizacji przedmiotowego zamówienia. W tym celu 
Podmiot przedstawi wypełniony załącznik nr 4 do ogłoszenia.  
 
Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków Zespół ekspertów lub Podmiot 

dysponujący zespołem ekspertów przedstawi uzupełniony wykaz, który stanowi 

załącznik nr 4 do ogłoszenia.  

 

Zespół ekspertów lub Podmiot dysponujący zespołem ekspertów składa jedną ofertę.  

W przypadku złożenia oferty przez Zespół ekspertów, Zamawiający wymaga, aby oferta 

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

ekspertów. 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. Kryterium oceny ofert oraz sposób dokonania ich oceny 

 

4.1. Cena - 40% – maksymalnie 4 punktów 

 

W kryterium “Cena” najwyższą liczbę punktów (4 pkt.) otrzyma oferta zawierająca 

najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: 

 

liczba punktów oferty = (cena oferty najniżej skalkulowanej x 4): cena oferty ocenianej. 

 

4.2. Doświadczenie zespołu ekspertów wybranych do realizacji zamówienia – 60 % - 

maksymalnie 6 pkt. 

 

W ramach tego kryterium Oferent wykaże doświadczenie członków zespołu wskazując: 

4.2a) Przeprowadzenie projektów/działań powiązanych z opisywaniem kwalifikacji 
pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego – 3 pkt 
 
Podmiot dysponujący zespołem ekspertów lub zespół ekspertów zgłoszony do realizacji 
zamówienia powinien móc się wykazać projektami/działaniami (np. prowadzenie 
konferencji, seminariów, warsztatów) wykonanymi w ciągu ostatnich 3 lat, dotyczącymi 
opisywania kwalifikacji oraz nawiązującymi do języka efektów uczenia się. 

 
Można otrzymać 1 punkt za opis projektu/działania zawierający następujące informacje:  

a) osoby zaangażowane we wskazanym projekcie i wskazane do realizacji 

zamówienia; 

b) podmiot, dla którego był realizowany projekt/działanie; 



 

   

 

 

c) daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu/działania; 

d) opis, czego dotyczył projekt/działanie; 

e) opis zadań wykonywanych w projekcie przez osobę wskazaną do realizacji 

zamówienia.    

Można wskazać maksymalnie 3 projekty/działania, przy czym za każdy z nich można 
otrzymać 1 pkt. W sumie za to kryterium można otrzymać max. 3 punkty. Jeśli jakiś 
projekt/działanie był wykonywany wspólnie przez członków zespołu ekspertów, to może 
być wskazany tylko raz.  
 
4.2b) Przedstawienie próbek pracy z obszaru opisywania kwalifikacji pełnych właściwych 
dla szkolnictwa wyższego - 3 pkt 
 
Podmiot dysponujący zespołem ekspertów lub zespół ekspertów zgłoszony do realizacji 
zamówienia  powinien móc się wykazać opisami kwalifikacji / projektami opisów 
kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego wykonanymi w ciągu ostatnich 
3 lat.  
 
Można otrzymać 1 punkt za opis kwalifikacji/projekt opisu podając następujące 
informacje: opis zawierający syntetyczną charakterystykę kwalifikacji pełnej dostępny w 
rejestrze ZRK lub program studiów/sylabus zawierający efekty uczenia się dla kwalifikacji 
zamieszczony na stronie uczelni (w postaci aktywnego linku) lub przesłany jako plik w 
formacie PDF/DOCX.  
 
Można wskazać maksymalnie 3 opisy kwalifikacji lub projekty opisów, przy czym za każdy 
z nich można otrzymać max. 1 pkt. W sumie za to kryterium można otrzymać max. 3 
punkty. Jeśli jakiś projekt/działanie był wykonywany wspólnie przez członków zespołu 
ekspertów, to może być wskazany tylko raz. 
 

Na potwierdzenie spełniania powyższego kryterium Zespół ekspertów lub Podmiot 

dysponujący zespołem ekspertów przedstawi uzupełniony wykaz, który stanowi 

załącznik nr 5 do ogłoszenia.  

 
W celu oceny oferty przedstawionej przez Wykonawcę, Zamawiający zsumuje wartości 

uzyskanych punktów z poszczególnych kryteriów.  

 

Liczba punktów oferty ocenianej zostanie zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku.  

     

Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów.  

 

5. Wymagane dokumenty: 

a) formularz ofertowy - załącznik nr 3; 

b) wykaz potwierdzający spełnianie warunków udziału - załącznik nr 4 

c) wykaz potwierdzający spełnianie kryterium udziału – załącznik nr 5  

d) PDF publikacji, o której mowa w pkt. 3 treści ogłoszenia (jeżeli dotyczy); 

e) PDF/DOCX opisu kwalifikacji/projekt opisu, o której mowa w pkt. 42.b) (jeżeli 

dotyczy).  



 

   

 

 

 

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3  

do ogłoszenia w terminie do  31-05-2021 r. decyduje data wpłynięcia oferty. 

 

Ofertę należy opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz tytułem zamówienia,  

a następnie: 

▪ złożyć osobiście w pok.  B3 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. 

 
9. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające (podobne), polegające na 

zapewnieniu dodatkowych usług prowadzenia seminariów, indywidualnych 

konsultacji. Mając powyższe na uwadze, Zamawiający przewiduje możliwość 

udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% wartości szacowanego 

zamówienia podstawowego. 

 


