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 Warszawa, 17-06-2021 r.   

Numer Zamówienia: IBE/81/2021 

 

 

OGŁOSZENIE 

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej równowartości  

130 000 PLN 

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu  

„Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych 

dzieci i młodzieży” realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie (IBE)  

w partnerstwie z SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny na zlecenie Ministerstwa Edukacji 

Narodowej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój”. 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie grafik do materiałów 

postdiagnostycznych wspierających rozwój mowy i komunikacji przeznaczonych dla dzieci  

i młodzieży (w wieku od 4 do 25 lat) w normie rozwojowej, dzieci i młodzieży ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi (SPE) i niepełnosprawnościami oraz funkcji poznawczych u dzieci  

i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym  

i głębokim (w wieku od 3 do 25 lat). 

 Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 2. 

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2021 r. 

3. Warunki udziału w postępowaniu np.: 

● Wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji: 

Do udziału w postępowaniu może przystąpić Wykonawca/zespół Wykonawców 

dysponujący poniższym doświadczeniem lub Podmiot, który dysponuje 

Podwykonawcą/zespołem Podwykonawców, posiadającym poniższe doświadczenie, 

którzy spełniają wszystkie poniższe warunki udziału w postępowaniu: 

3.1  doświadczenie w opracowywaniu minimalnie 1 grafiki do materiałów 

diagnostycznych lub/i postdiagnostycznych do pracy z dziećmi i młodzieżą ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub/i niepełnosprawnościami (np. 

niedowidzące, dwujęzyczne, z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu i ADHD) - na 

potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający wymaga złożenia 

oświadczenia wraz z informacją o projektach w których opracowywane były 

materiały diagnostyczne lub/i postdiagnostyczne w których brał udział Wykonawca, 
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zgodnie z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia – wykaz spełniania warunków udziału  

w postępowaniu.  

3.2. doświadczenie w opracowywaniu minimalnie 1 grafiki dla dzieci i młodzieży ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. niedowidzące, dwujęzyczne,  

z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu i ADHD) – na potwierdzenie spełniania tego 

warunku udziału Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia wraz z informacją  

o projektach w których opracowywane były materiały diagnostycze lub/i 

postdiagnostyczne w których brał udział Wykonawca, zgodnie z załącznikiem nr 4 do 

ogłoszenia – wykaz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Należy określić 

dla jakiej grupy była wykonana grafika i jaką specyfikację musiała spełniać 

przygotowana grafika.  

 3.2.1 Zamawiający wymaga przedstawienia minimalnie 1 szt. próbki opracowanych 

autorskich grafik do materiałów diagnostycznych lub postdiagnostycznych 

przygotowanych zgodnie z wytycznymi WCAG AA- na potwierdzenie spełniania tego 

warunku udziału Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia wraz z informacją o 

tym, dla jakiej grupy SPE została zaprojektowana oraz jakie wytyczne zostały 

uwzględnione zgodnie z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia – wykaz spełniania 

warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga załączenia do oferty 

próbki autorskiej grafiki. 

3.3.  doświadczenie w zakresie współpracy w przygotowywaniu grafik do materiałów 

edukacyjnych lub diagnostycznych, doświadczenie w realizacji grafik wykorzystywanych  

w ramach co najmniej jednego projektu unijnego dotyczącego edukacji włączającej - na 

potwierdzenie spełniania tego warunku udziału Zamawiający wymaga złożenia 

oświadczenia iż w przeciągu ostatnich 3 lat wykonawca posiada ww doświadczenie ze 

wskazaniem tytułów projektów, zgodnie z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia – wykaz 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

4. Kryterium oceny ofert oraz sposób dokonania ich oceny w odniesieniu do wszystkich części 
 

a)   Cena 40     % – maksymalnie 40      punktów 
 
Najwyższą liczbę punktów (40 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 

40 pkt 

 

b) Doświadczenie 60     % – maksymalnie 60 punktów   

A. Doświadczenie w opracowywaniu grafik do materiałów diagnostycznych lub 

postdiagnostycznych do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  (max. 20 pkt) 
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•    doświadczenie w opracowywaniu grafik do materiałów diagnostycznych lub/i 

postdiagnostycznych do pracy z dziećmi i młodzieżą w normie rozwojowej 

lub/i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub/i niepełnosprawnościami 

(np. niedowidzących) wskazane w oświadczeniu. Punkty w tym kryterium 

zostaną przyznane w następujący sposób: 

 – 10 pkt za wykazanie 2 zrealizowanych projektów w ramach, których zostały 

opracowane grafiki,  

- 20 pkt za wykazanie 3 i więcej projektów w ramach, których zostały opracowane 

grafiki. 

 Doświadczenie należy wykazać w załączniku nr 5 do ogłoszenia – wykaz spełniania kryterium 

udziału. 

B. Doświadczenie w opracowywaniu grafik do materiałów diagnostycznych lub 

postdiagnostycznych do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (max. 40      

pkt) 

•    próbka grafik przygotowanych do materiałów diagnostycznych lub 

postdiagnostycznych  do pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi lub/i niepełnosprawnościami wraz z informacją 

dotyczącą tego dla kogo dany materiał jest przeznaczony (rodzaj specjalnych 

potrzeb edukacyjnych lub/i niepełnosprawnościami, wiek) - maks. 40 pkt 

przyznawanych w następujący  sposób: grafika w formacie .pdf lub .jpg, krótki 

opis grafiki, jaką zlecił zamawiający wraz z informacją co musiała zawierać 

grafika. 

40 pkt – poprawność merytoryczna, tj. stopień, w jakim dana grafika uwzględnia specyfikę 

potrzeb edukacyjnych dzieci ze wskazanej przez autora grupy. Oceniający punktuje 

kryterium procentowo - 40 pkt jeśli grafika całkowicie dostosowana jest do specjalnych 

potrzeb edukacyjnych dziecka z danej grupy SPE wskazanej przez autora , i odpowiednio 

odejmując określoną ilość punktów jeśli poszczególne fragmenty przedstawionej grafiki 

lub cała grafika w jakimś stopniu nie uwzględnia specyficznych potrzeb edukacyjnych 

dzieci z danej grupy (np. gdy 1 aspekt z 4 ważnych w grafikach dla danego SPE nie został 

uwzględniony  - oceniający odejmuje 10 pkt): 

40 p - jeśli grafika jest całkowicie dostoswana 

30 p - jeśli grafika pomija 1 z 4 ważnych aspektów specyficznych potrzeb edukacyjnych, 

20 p. -  jeśli grafika pomija 2 z 4 ważnych aspektów specyficznych potrzeb edukacyjnych, 

10 p. -  jeśli grafika pomija 3 z 4 ważnych aspektów specyficznych potrzeb edukacyjnych, 

0 p. - jeśli grafika pomija 4 i więcej ważnych aspektów specyficznych potrzeb edukacyjnych, 
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5. Wymagane dokumenty: 

a) formularz ofertowy - załącznik nr 3; 

b) próbki materiałów autorskich (minimalnie 1 grafika wraz z informacją jakiej grupy SPE 

została zaprojektowana oraz jakie wytyczne uwzględnia)  wykaz potwierdzający 

spełnianie warunku udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 

c) wykaz potwierdzający spełnianie kryterium doświadczenia w postępowaniu – 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 25-06-2021 r. decyduje data wpłynięcia oferty. 

 

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 z dopiskiem: Oferta na zamówienie nr 

IBE/81/2021 Opracowanie grafik do materiałów postdiagnostycznych wspierających 

rozwój mowy i komunikacji przeznaczonych dla dzieci i młodzieży (w wieku od 4 do 25 

lat) 

▪ lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: zapytania_ofertowe@ibe.edu.pl 

W treści maila proszę wskazać numer i nazwę zamówienia.    

 

7. Z wykonawcami, którzy złożą oferty mogą być prowadzone negocjacje w celu ustalenia 

szczegółowych warunków realizacji zamówienia, ceny zamówienia oraz ilość badanych dzieci. 

 

8. Zastrzega się, że niniejsze ogłoszenie, a także określone w nim warunki mogą być zmienione 

lub odwołane przez Zamawiającego. 

mailto:zapytania_ofertowe@ibe.edu.pl

