
Załącznik nr 1.2. 

  do Zarządzenia nr 2/2018 z dnia 09 kwietnia 2018   

 

 

       Warszawa, 01.06.2021 r.   

Numer zamówienia: IBE/172/2021  

 

OGŁOSZENIE 

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej równowartości  

130 000 PLN 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

“Kodowania odpowiedzi na pytania otwarte w badaniu pilotażowym PISA 2022 -

 kreatywne myślenie”  

 

Realizacja powyższych zadań jest niezbędna do przeprowadzenia badania 

pilotażowego PISA 2022 zgodnie z wytycznymi międzynarodowego konsorcjum i 

umową z MEiN na realizację tego badania 

 
Do zadań Wykonawcy należeć będzie: 
 

● zapoznanie się z podręcznikiem kodowania  i wytycznymi konsorcjum 
międzynarodowego dotyczącymi kodowania odpowiedzi uczniów na zadania 
otwarte w badaniu pilotażowym PISA 2022; 

● udział w szkoleniu zdalnym dotyczącym kodowania zadań otwartych w badaniu 
PISA 2022 oraz z obsługi aplikacji internetowej do kodowania (system OECS); 

● kodowanie odpowiedzi na pytania otwarte. Kodowanie polega na przyznaniu 
odpowiedniej liczby punktów na odpowiedź ucznia zgodnie ze szczegółowymi 
wytycznymi i wpisaniu jej w odpowiednim miejscu w aplikacji do kodowania 
zadań; 

● udział w uzgodnieniach dotyczących sposobu kodowania w przypadku różnic w 
liczbie przyznanych punktów pomiędzy koderami;  
Po stronie wykonawcy jest zapewnie komputera oraz dostępu do Internetu. 
Kodowanie odbywa się w aplikacji komputerowej dostarczanej przez 
międzynarodowe konsorcjum. Aplikacja jest obsługiwana przez przeglądarkę 
internetową. Wymagana jest podstawowa znajomość obsługi komputera i 
przeglądarki internetowej.  
  

Szacowana liczba odpowiedzi do zakodowania na osobę: od 4500 do 5125 i jest zależna 
od frekwencji uczniów w czasie badania oraz liczby pozyskanych od uczniów 
odpowiedzi.  
 
Do realizacji całości zamówienia zostaną zatrudnione 4 osoby.  
 

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia 21 czerwca 2021 r. do dnia 2 lipca 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, która posiada poniższe doświadczenie: 

 

a) w ciągu ostatnich 8 lat brała udział: 

w co najmniej jednym międzynarodowym badaniu edukacyjnym 
prowadzonym w szkołach wśród uczniów w zakresie kodowania odpowiedzi 
uczniów na pytania otwarte z zakresu czytania  
lub  
w co najmniej jednym krajowym badaniu edukacyjnym prowadzonym wśród 
uczniów w ramach systemu egzaminacyjnego w zakresie kodowania 
odpowiedzi uczniów na pytania otwarte z zakresu języka polskiego 
 

b) w ciągu ostatnich 8 lat brała udział w tworzeniu zadań lub narzędzi 
dydaktycznych wykorzystywanych w badaniach edukacyjnych lub w ramach 
systemu egzaminacyjnego  
 

c) posiada wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie nauk humanistycznych 
(wymagane jest złożenie kopii/skanu dyplomu). 

 
Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków Osoba fizyczna lub Podmiot, który 

dysponuje osobą fizyczną przedstawi uzupełniony wykaz, który stanowi załącznik 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. 

 

Zamawiający na podstawie ustalonej liczby punktów tworzy ranking Wykonawców. 



 

   

 

 

 

Zamawiający udzielni zamówienia czterem wykonawcom (osoby fizyczne/podmioty), 

którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w ramach ustalonego rankingu.   

 

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. 3c treści ogłoszenia 

 

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert 

 

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do 

ogłoszenia w terminie do 09.06.2021 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. 


