
 

 
 

   

 

 

       Warszawa,  25.08.2021 r.   

Numer zamówienia: IBE/245/2021  

 

 

OGŁOSZENIE 

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej równowartości  

130 000 PLN 

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pozakonkursowego: 

„Monitorowanie Losów Absolwentów Szkół Zawodowych – etap II” umowa Nr UDA-

POWR.02.15.00-00-0002/19, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój. 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Ekspertyza informatyczna dotycząca przygotowania dokumentacji technicznej i kodu 

oprogramowania pozwalającego na przetwarzanie ustalonego zakresu 

zanonimizowanych danych surowych do postaci zgodnej ze specyfikacją 

przedstawioną przez Zamawiającego.   

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.  

2. Termin realizacji zamówienia: 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy 

(wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia)  

 

3. Warunki udziału w postępowaniu: 

 Wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji: 

W postępowaniu może wziąć udział Ekspert lub Podmiot, który dysponuje 

ekspertem spełniającym wszystkie poniższe warunki udziału w postępowaniu: 

a) posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie ,  

Na potwierdzenie spełniania przedmiotowego warunku Ekspert/Podmiot 

dysponujący Ekspertem załączy do oferty kopie/skan (w zależności od formy 

składania oferty) dyplomu potwierdzającego wykształcenie.  

b) posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w przetwarzaniu danych i 

statystycznej analizie danych longitudinalnych potwierdzone udziałem w co 

najmniej dwóch projektach badawczych obejmujących analizy ilościowe 

trajektorii edukacyjno-zawodowych młodzieży lub młodych dorosłych,  

c) jest autorem co najmniej 2 ogólnodostępnych pakietów oprogramowania R do 

przetwarzania danych na potrzeby badań społecznych,  



 

   

 

 

d) ma doświadczenie w przetwarzaniu i analizie statystycznej danych 

administracyjnych, w szczególności danych egzaminacyjnych na potrzeby analiz 

prowadzonych dla CKE, potwierdzone wykonaniem co najmniej 2 usług 

analitycznych lub ekspertyz w okresie ostatnich 3 lat.  

  

Podmiot składający ofertę musi wskazać podstawę do dysponowania Ekspertem, który 

będzie przez niego wskazany do realizacji przedmiotowego zamówienia. Informacja ta 

zostanie wykazana w załączniku nr 4 do ogłoszenia.  

 

Na potwierdzenie spełniania warunków Ekspert/Podmiot dysponujący Ekspertem 

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

 
4. Kryterium oceny ofert oraz sposób dokonania ich oceny: 
 

a) Cena 100% - maksymalnie 100 pkt. 

 
W kryterium „cena” najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca 
najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: 

 
Liczba punktów oferty = (cena oferty najniżej skalkulowanej x 100): cena oferty 
ocenianej 

 
  
Ocena kryterium zostanie dokonana z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.  
 
 Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów. 

   
 
5. Wymagane dokumenty: 

a) formularz ofertowy (załącznik nr 3)  

b) wykaz potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

(załącznik nr 4) 

c) dyplom potwierdzający wykształcenie, o którym mowa w pkt. 3a ogłoszenia 

 

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do 

ogłoszenia w terminie do 02.09.2021 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/  

▪ 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. 


