
 

1 
 

Załącznik nr 1 

Warszawa, 04-06-2021 r. 

IBE/180/2021 

OGŁOSZENIE 

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej równowartości  

130 000 PLN 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pozakonkursowego: „Wspieranie funkcjonowania 

i doskonalenie ZSK na rzecz wykorzystania oferowanych w nim rozwiązań do realizacji celów 

strategii rozwoju kraju”, nr POWR.02.13.00-00-0001/20, współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój. 

 

1. Przedmiot zamówienia:  

Zamówienie na dostosowanie kwalifikacji uregulowanej „Doradca rolniczy – specjalizacja w 

zakresie rolnictwa ekologicznego” do wymagań ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.  

Przedmiot zamówienia dotyczy kwalifikacji „Doradca rolniczy – specjalizacja w zakresie rolnictwa 

ekologicznego” nadawanej na podstawie następującego aktu prawnego: 

1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2021 poz. 182 t.j.; z 2021 

poz. 904) – art. 53a.  

 

Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 2. 

 

2. Termin realizacji zamówienia:  

Nie później niż po upływie 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą. Po zawarciu 

umowy Zamawiający we współpracy z Zespołem Ekspertów ustali harmonogram spotkań 

roboczych. 

3. Warunki udziału w postępowaniu:  

Wymagania w zakresie doświadczenia dla Zespołów Ekspertów: 
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Do udziału w postępowaniu może przystąpić Zespół Ekspertów (5 osób) dysponujący poniższym 

doświadczeniem lub Podmiot, który dysponuje Zespołem Ekspertów (5 osób) posiadającym 

poniższe doświadczenie: 

1) w opracowywaniu założeń dla kwalifikacji „Doradca rolniczy - specjalizacja w zakresie 

rolnictwa ekologicznego", wyrażające się w: 

- autorstwie/współautorstwie metodyki doradzania „System rolnictwa ekologicznego, 

w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do działania rolnictwo 

ekologiczne oraz pomoc w realizacji działania rolnictwo ekologiczne. Metodyka 

doradzania - Świadczenie usług doradczych w ramach PROGRAMU ROZWOJU 

OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020”; 

- lub autorstwie/współautorstwie programów szkolenia dla doradców rolniczych na 

temat rolnictwa ekologicznego lub dla doradców rolnośrodowiskowych, 

warunkujących przystąpienie do egzaminu, upoważniającego do wpisu na listę 

doradców rolnośrodowiskowych, prowadzoną przez Centrum Doradztwa Rolniczego 

w Brwinowie; 

- lub autorstwie/współautorstwie pytań testowych dla doradców 

rolnośrodowiskowych lub dla doradców rolniczych, wykorzystywanych podczas 

egzaminu uprawniającego do świadczenia usług doradczych w zakresie rolnictwa 

ekologicznego i wypełniania dokumentacji, niezbędnej do uzyskania pomocy 

finansowej ze środków PROW 2014 -2020, przeznaczonej na rolnictwo ekologiczne; 

- lub autorstwie/współautorstwie materiałów szkoleniowych na temat rolnictwa 

ekologicznego lub programów rolnośrodowiskowo-klimatycznych.                                                               

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku udziału Zamawiający wymaga 

przedstawienia listy dokumentacji opracowanej z udziałem/współudziałem eksperta 

(zawartej w załączniku nr 4 do ogłoszenia). 

 

2) w egzaminowaniu potwierdzone udziałem w egzaminie upoważniającym do wpisu na  listę 

doradców rolnośrodowiskowych lub doradców rolniczych lub ekspertów przyrodniczych, w 

charakterze egzaminatora zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020 (Dz.U. z 2021 poz. 182 t.j.; z 2021 poz. 904) oraz Rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i 

sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania 

egzaminów oraz egzaminów uzupełniających (Dz.U. z 2015 r. poz. 1821, z 2018 r., poz. 1917). 

Zamawiający wymaga przedstawienia w załączniku nr 4 do ogłoszenia listy zrealizowanych 

egzaminów, w których ekspert uczestniczył. 



 

3 
 

3) co najmniej trzyletnie aktualne doświadczenie zawodowe w doradzaniu rolnikom w zakresie 

rolnictwa ekologicznego (np. osoba z certyfikatem/uprawnieniami/dyplomem), zawarte w 

załączniku nr 4, potwierdzone załączonym CV. 

 

Każda z osób, wchodzących w skład Zespołu Ekspertów musi spełniać minimum jeden z 

powyższych warunków udziału w postępowaniu, a łącznie Zespół Ekspertów liczący pięć osób, 

musi spełniać wszystkie wymienione warunki.  

Ponadto, każdy z członków Zespołu Ekspertów musi posiadać kwalifikację pełną z co najmniej 6 

poziomem PRK. 

W ofercie należy wskazać, który spośród wyżej wymienionych warunków spełnia ekspert – 

członek Zespołu Ekspertów.  

Zespół Ekspertów/ Podmiot dysponujący Zespołem Ekspertów składa tylko jedną ofertę.  

W przypadku złożenia jednej oferty przez kilku ekspertów (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. 

Podmiot składający ofertę musi wskazać podstawę do dysponowania Ekspertem, który będzie 

przez niego wskazany do realizacji przedmiotowego zamówienia. 

Dodatkowe doświadczenie: 

Za dodatkowe doświadczenie (inne niż wymienione w załączniku nr 4 do ogłoszenia a wykazane w 

załączniku nr 5 do ogłoszenia) Zespołu Ekspertów, podlegające ocenie, uznaje się: 

a) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla doradców rolniczych na temat rolnictwa 

ekologicznego wraz z informacją o liczbie szkoleń i liczbie uczestników poszczególnych 

szkoleń, które zostały zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat; 

b) doświadczenie we współpracy ze szkołami rolniczymi w zakresie rolnictwa ekologicznego, w 

tym w organizowaniu szkoleń/warsztatów/konferencji dla nauczycieli szkół rolniczych lub dla 

uczniów szkół rolniczych; 

c) doświadczenie w opracowywaniu materiałów upowszechniających na temat rolnictwa 

ekologicznego lub doradzania w zakresie rolnictwa ekologicznego. 
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4. Kryterium oceny ofert oraz sposób dokonania ich oceny: 

1) Cena – 40 punktów – 40 %  

 

Najwyższą liczbę punktów (40 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za 

zrealizowanie zamówienia, a każda następna otrzyma liczbę punktów obliczoną zgodnie ze 

wzorem:  

                                                                cena oferty najniżej skalkulowanej  

Liczba punktów oferty ocenianej = --------------------------------------------- x 40 pkt.  

                                                                         cena oferty ocenianej  

 

2) Dodatkowe doświadczenie – 60 punktów – 60%  

Zespół Ekspertów lub Podmiot, dysponujący Zespołem Ekspertów przedstawi poniższe: 

a) dodatkowe doświadczenie (inne niż wymienione w załączniku nr 4 do ogłoszenia) w 

prowadzeniu szkoleń dla doradców rolniczych na temat rolnictwa ekologicznego wraz z 

informacją o liczbie szkoleń, które zostały zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat (wykazane 

w załączniku 5 do ogłoszenia). Będzie ono punktowane w następujący sposób: 

● za 1 szkolenie dla doradców rolniczych na temat rolnictwa ekologicznego, które 

zostało zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat - 5 pkt; 

● za 2 - 4 szkolenia dla doradców rolniczych na temat rolnictwa ekologicznego wraz z 

informacją o liczbie szkoleń, które zostały zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat - 10 pkt; 

● za 5 i więcej szkoleń dla doradców rolniczych na temat rolnictwa ekologicznego wraz 

z informacją o liczbie szkoleń, które zostały zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat - 20 pkt;  

 

b) dodatkowe doświadczenie (inne niż wymienione w załączniku nr 4 do ogłoszenia) we 

współpracy ze szkołami rolniczymi w zakresie rolnictwa ekologicznego, w tym w 

organizowaniu szkoleń/warsztatów/konferencji dla nauczycieli szkół rolniczych lub dla 

uczniów szkół rolniczych (wykazane w załączniku nr 5 do ogłoszenia). Będzie ono 

punktowane w następujący sposób: 

● za doświadczenie do 3 lat oceniający przyznają - 5 pkt; 

● za doświadczenie od 3 do 5 lat oceniający przyznają - 10 pkt; 

● za doświadczenie powyżej 5 lat oceniający przyznają - 20 pkt;  

 

c) dodatkowe doświadczenie (inne niż wymienione w załączniku nr 4 do ogłoszenia) w 

opracowywaniu materiałów upowszechniających na temat rolnictwa ekologicznego lub 
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doradzania w zakresie rolnictwa ekologicznego (wykazane w załączniku nr 5 do 

ogłoszenia). Będzie ono punktowane w następujący sposób: 

● za 3 opracowane materiały oceniający przyznają - 5 pkt; 

● za 4-5 opracowanych materiałów oceniający przyznają - 10 pkt; 

● za 6 i więcej opracowanych materiałów oceniający przyznają - 20 pkt. 

 

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zsumuje wartości uzyskanych punktów z 

poszczególnych kryteriów - cena, doświadczenie. Liczba punktów oferty ocenianej zostanie 

zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku. Zamawiający na podstawie ustalonej liczby 

punktów wyłoni jeden Zespół Ekspertów.  

Zamawiający podpisze umowę z Zespołem Ekspertów lub Podmiotem, dysponującym 

Zespołem Ekspertów, który otrzyma najwyższą liczbę punktów.  

5. Wymagane dokumenty w odniesieniu do obu części:  

a) formularz ofertowy (załącznik nr 3), 

b) wykaz spełniania warunków udziału (załącznik nr 4) wraz z CV, 

c) wykaz dodatkowego doświadczenia (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 30.06.2021 r., decyduje data wpłynięcia oferty.  

 

Ofertę należy opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz tytułem zamówienia, a następnie:  

▪ złożyć osobiście w siedzibie Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie 

▪ 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. 
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