
Załącznik nr 1.2. 

  do Zarządzenia nr 2/2018 z dnia 09 kwietnia 2018   

 

 

       Warszawa, 07.06.2021 r.   

Numer zamówienia: IBE/176/2021  

 

OGŁOSZENIE 

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej równowartości  

130 000 PLN 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

„Wprowadzenie do elektronicznej bazy w oprogramowaniu DME danych z zeszytów 

testowych i ankiet uczniów, ankiet rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół, a także arkuszy 

podwójnego kodowania w międzynarodowym badaniu PIRLS 2021 (przewidywana liczba 

rekordów to ok 2,7 mln)”. 

Wpisywanie danych (Prace zlecone przy badaniu głównym PIRLS polegające na wprowadzeniu 

do elektronicznej bazy w oprogramowaniu DME danych z zeszytów testowych i ankiet 

uczniów, ankiet rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół, a także arkuszy podwójnego 

kodowania) w międzynarodowym badaniu PIRLS 2021 obejmuje następujące czynności: 

- udział osoby wpisującej dane w szkoleniu dotyczącym zasad wpisywania danych w Instytucie 

Badań Edukacyjnych (czas szkolenia: około 6 godzin); termin szkolenia zostanie wyznaczony 

przez Zamawiającego, 

- odbiór dokumentacji związanej z wpisywaniem danych, ustalenie harmonogramu 

wpisywania danych w porozumieniu z Zamawiającym, 

- wpisywanie ankiet w siedzibie Zamawiającego wymaga obecności i nadzoru pracownika 

Zespołu zajmującego się badaniem PIRLS dlatego podczas szkolenia zostaną wyznaczone dni, 

w które Zleceniobiorca będzie miał dostęp do sali i sprzętu, na którym wpisywanie będzie 

realizowane 

- przekazanie Zamawiającemu baz z wpisanymi rekordami 

Wpisywanie odbywa się w siedzibie IBE przy ul. Górczewskiej 8 w Warszawie.  

Konieczna jest dyspozycyjność osoby wpisującej dane w dni robocze w godzinach pomiędzy 

godzinami 8:00-18:00, co najmniej 5 godzin dziennie. Przewidywana jest również praca w 2 

weekendy na początku lipca – co najmniej 6h dziennie w czasie weekendu. 

Szacowana liczba odpowiedzi do wpisania na osobę: od 50 000 do 245 454  i jest zależna od 

frekwencji uczniów w czasie badania oraz liczby pozyskanych od uczniów odpowiedzi.  

Do realizacji całości zamówienia zostanie zatrudnionych 11 osób. Liczba odpowiedzi do 

wpisania zostanie w miarę równomiernie rozdzielona między Zleceniobiorców ale ostateczna 

liczba wpisanych rekordów będzie zależała od dyspozycyjności osoby wpisującej i tempa jej 

pracy. 



 

   

 

 
Szacowany czas na realizację zamówienia wynosi maksymalnie 300h. 

 

 

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy (załącznik nr 4) do 30 lipca 2021. 

 

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: 

- posiada znajomość obsługi komputera, w tym podstawową umiejętność 

obsługiwania się co najmniej 2 oprogramowaniami do obsługi baz danych. 

Wykonawca wskaże w ofercie jakimi oprogramowaniami posługuje się do 

obsługi baz danych.  

 

Na potwierdzenie spełniania przedmiotowego warunku Osoba fizyczna lub Podmiot, 

który dysponuje osobą fizyczną wypełni 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 11 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   

 

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert 

 

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do 

ogłoszenia w terminie do 15.06.2021 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. 


