
  

 

 

        

 

Załącznik nr 1 

Treść ogłoszenia  

  

Warszawa,  15.06.2021 r.   

Numer zamówienia: IBE/175/2021  

 

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: 

Wsparcie realizacji projektu interwencji badawczej z elementami partycypacyjnymi 

“Opiekuję się – pracuję”.  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. 

 

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

załącznik nr 6  do ogłoszenia) do dnia 30 czerwca 2022 r.   

 

3. Warunki udziału w postępowaniu: 

 

 Wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji: 

 

Do udziału w postępowaniu może przystąpić Osoba fizyczna (koordynator 

projektu) lub Podmiot, który dysponuje osobą fizyczną (koordynatorem 

projektu), która posiada poniższe doświadczenie: 

a) przeprowadziła dla co najmniej 3 klientów takie działania jak: organizacja 

warsztatów lub szkoleń lub badań jakościowych o wartości minimum 50 tys. 

brutto dla każdego klienta, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert; 

b) posiada doświadczenie w koordynacji projektów badawczych lub 

szkoleniowych lub wdrożeniowych, tj. pełniła funkcję koordynatora min. 3 

projektów badawczych lub szkoleniowych lub wdrożeniowych o tematyce 

społecznej lub doradztwa zawodowego lub aktywizacji zawodowej o wartości 

min. 50 tys. brutto każdy; 



 

   

 

 

c) posiada praktyczną wiedzę na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i 

mechanizmów jego działania, tj. uczestniczyła w realizacji co najmniej 3 

projektów z obszaru ZSK. 

 

Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków Osoba fizyczna (koordynator 

projektu) lub Podmiot, który dysponuje osobą fizyczną (koordynatorem projektu) 

przedstawi uzupełniony wykaz, który stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.  

 

Podmiot składający ofertę musi wskazać podstawę do dysponowania osobą fizyczną 

(koordynatorem projektu), która będzie przez niego skierowana do realizacji 

przedmiotowego zamówienia. W tym celu Podmiot uzupełni załącznik nr 4 do 

ogłoszenia.  

 

4. Kryterium oceny ofert oraz sposób dokonania ich oceny 

 

L.p. Kryterium Liczba punktów (waga) 

1. Cena 30 (30%) 

2. „PREZENTACJA WYKONAWCY” 100 (70%) 

 Razem 130 (100%) 

 

4.1. Cena - 30 % – maksymalnie 30 punktów 

 

Najwyższą liczbę punktów (30 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 30 pkt 

 

4.2. “PREZENTACJA WYKONAWCY” - 70 % – maksymalnie 100 punktów 

 

W ramach tego kryterium oceniona zostanie złożona oferta na podstawie przedstawionej 
przez Wykonawcę prezentacji sposobu realizacji projektu badawczego (format .ppt, 
.pptx). Prezentacja zostanie przedstawiona podczas spotkania w siedzibie 
Zamawiającego. Spotkanie z każdym Wykonawcą spełniającym warunki ubiegania się o 
zamówienie odbędzie się oddzielnie. Spotkanie zaplanowane jest na 45 min., z czego 30 
min. zostanie przeznaczone na prezentację Wykonawcy, a 15 min. na ewentualne 
pytania Zamawiającego. Dodatkowo prezentacja w wersji papierowej lub w wersji 
elektronicznej zostanie dołączona do oferty Wykonawcy.  

Prezentacja Wykonawcy powinna zawierać następujące elementy przygotowane  na 
podstawie Opisu Przedmiotu Zamówienia: 



 

   

 

 

1. Informacja o osobie mającej sprawować funkcję koordynatora projektu, która  
syntetycznie przedstawia całokształt doświadczenia i kompetencji relewantnych 
w kontekście projektu (prezentacja nie powinna zaś wykazywać, że osoba ta 
spełnia warunki udziału w postępowaniu wymienione w „Warunkach udziału w 
postępowaniu..”).  

2. Propozycje wsparcia w procesie rekrutacji w przypadku pojawienia się 
ewentualnych trudności, w szczególności chodzi o docieranie z informacją o 
projekcie do potencjalnych uczestniczek.  

3. Prezentacja miejsca spotkań grupowych (grupa wsparcia, grupowa sesja z 
doradcą zawodowym i szkolenie merytoryczne) oraz indywidualnych sesji 
doradcą zawodowym, która zawierać będzie: zdjęcia miejsca, lokalizację, krótki 
opis wraz z listą zalet miejsca w kontekście projektu. Dopuszcza się możliwość 
zawarcia w prezentacji po dwa warianty miejsc dla spotkań grupowych oraz 
indywidualnych – przy czym ocenie podlegać będzie jedno miejsce, uznane przez 
Zamawiającego za atrakcyjniejsze.  

4. Propozycja cateringu serwowanego w ramach 2h spotkań w cenie 30 zł 
brutto/osoba składającego się z takich pozycji jak: napoje ciepłe i zimne, 
przekąski. Który z jednej strony zachowa względnie „zwyczajny” charakter 
(odbiorczyniami będą kobiety 45+ ze średnim i podstawowym wykształceniem, 
oferowany catering ma przyczyniać się do budowania poczucia swobody, 
naturalności i kameralności), a jednocześnie w miarę możliwości uwzględniać 
kwestie związane ze zdrowym odżywianiem i ekologią.  

5. Propozycja dodatkowych działań promocyjno-upowszechniających wyniki 
projektu skierowanych do instytucji działających w obszarze pomocy i wsparcia. 

6. Zidentyfikowanie i opis do trzech głównych wyzwań i/lub potencjalnych trudności 
związanych z realizacją projektu (z wyłączeniem wyzwania rekrutacyjnego) wraz z 
propozycją kroków zaradczych.  

 

Ocena ofert w ramach kryterium „Prezentacja Wykonawcy” zostanie dokonana zgodnie z 
niżej wymienionymi aspektami i punktacją: 

 

L.p. 
Oceniana treść w 

aspekcie 
Opis 

Maksymaln
a liczba 

punktów 

1. 
Doświadczenie i 

kompetencje 
koordynatora 

Adekwatność doświadczenia i 
kompetencji koordynatora w 

odniesieniu do działań przewidzianych 
w projekcie i projektowych celów. 

10 

2.  

Propozycje wsparcia w 
procesie rekrutacji 

(docierania z informacją 
o projekcie)   

Adekwatność i skuteczność 
proponowanych działań. 

25 

3. Propozycja miejsc 
spotkań grupowych i 

Adekwatność propozycji względem 
grupy docelowej oraz potrzeb 
związanych z poszczególnymi 

15 



 

   

 

 

indywidualnych elementami programu spotkań.   

4. Propozycja cateringu 

Stopień dopasowania propozycji do 
wytycznych przedstawionych w pkt.4 w 

opisie kryterium „PREZENTACJA 
WYKONAWCY”.  

10 

5. 

Propozycja działań 
promocyjno-

upowszechniających 
wyniki projektu 

Adekwatność i skuteczność 
proponowanych działań. 

Stopień dopasowania proponowanych 
działań do grupy docelowej. 

20 

6. 

Zidentyfikowanie i opis 
głównych wyzwań lub 

potencjalnych trudności 
związanych z realizacją 

projektu wraz z 
propozycją kroków 

zaradczych 
(maksimum trzy) 

Trafność zidentyfikowanych 
wyzwań/trudności wraz z propozycjami 
kroków zaradczych (ocenie nie podlega 
liczba wskazanych wyzwań/trudności)  

20 

 

Sposób oceny ofert w kryterium „Prezentacja Wykonawcy”: 

a) Punkty za kryterium „Prezentacja Wykonawcy” zostaną przyznane w skali punktowej 
do 100 punktów, na podstawie prezentacji przygotowanej i wygłoszonej przez 
Wykonawcę na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego. 

b) Zamawiający w ramach każdego z aspektów oceny ofert, oceni oferty pod kątem 
wartości merytorycznej, stosując 5 punktową skalę, przedstawioną poniżej:  

▪ bardzo niska merytoryczna; 

▪ niska; 

▪ średnia; 

▪ wysoka; 

▪ bardzo wysoka; 

c) Następnie Zamawiający wyliczy „wartość punktową”, która posłuży do stopniowania 
jakości ofert. „Wartość punktowa” wyliczona zostanie poprzez podzielenie 
maksymalnej liczby punktów do uzyskania w danym aspekcie przez 4 (liczba 
dystansów pomiędzy poszczególnymi punktami 5-cio punktowej skali).  

d) Oferta o bardzo wysokiej wartości merytorycznej uzyska najwyższą możliwą liczbę 
punktów w danym aspekcie oceny ofert, a każda kolejna mniej o uzyskaną „wartość 
punktową”, zgodnie z przyznanym miejscem na skali.  

e) Zamawiający dopuszcza sytuację, w której dwie lub więcej ofert w danym aspekcie 
otrzyma taką samą liczbę punktów. 

f) Po dokonaniu oceny ofert we wszystkich aspektach Zamawiający zsumuje punkty 
przyznane poszczególnym ofertom i na tej podstawie ustali liczbę punktów 
przyznanych ofertom w ramach tego kryterium. 



 

   

 

 

Suma wszystkich punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Prezentacja 
Wykonawcy” zostanie przeliczona wg. następującego wzoru: 

Pw = 70 x (NR / Nmax) 

gdzie: 

Pw - łączna liczba punktów w kryterium „Prezentacja Wykonawcy”, 

NR - zsumowana liczba punktów dla rozpatrywanej oferty uzyskana w kryterium 
„Prezentacja Wykonawcy”, 

Nmax- najwyższa (wśród rozpatrywanych ofert) zsumowana liczba punktów uzyskana  
w kryterium „Prezentacja Wykonawcy”.  

 

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: 

1) formularz ofertowy – załącznik nr 3 do ogłoszenia  

2) wykaz spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4 do 

ogłoszenia   

3) prezentacja sposobu realizacji projektu badawczego – w przypadku składania 

oferty na maila (forma elektroniczna) lub w przypadku składania oferty 

osobiście/pocztą (forma papierowa) - zgodnie z pkt. 4.2. treści ogłoszenia  

 

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert 

 

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do 

ogłoszenia w terminie do 23.06.2021 r., 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. 


