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Warszawa, 04-11-2021 r.  

IBE/290/2021 

OGŁOSZENIE 

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej równowartości  

130 000 PLN 

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pozakonkursowego: 

„Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (etap 2)” umowa Nr UDA- 

POWR.02.11.00-00-1001/20, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój. 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

„Ekspertyza dotycząca analizy zagranicznych metod wspierania opisywania i oceny 

kwalifikacji służących pełnej lub częściowej automatyzacji tych procesów” 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. 

2. Termin realizacji zamówienia: 75 dni roboczych od dnia podpisania umowy (wzór 

umowy stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia) 

3. Warunki udziału w postępowaniu: 

W postępowaniu może wziąć udział Ekspert, Zespół Ekspertów lub Wykonawca, który 

dysponuje ekspertem lub zespołem ekspertów, którzy spełniają wszystkie poniższe 

warunki udziału w postępowaniu: 

a) wykonał 3 opracowania lub ekspertyzy lub artykułu naukowe lub analizy 

dotyczące zagadnień związanych z systemami kwalifikacji w okresie 

ostatnich 3 lat od dnia złożenia oferty. Wskazane publikacje nie mogą 

mieć charakteru reklamowego lub promocyjnego (np. ulotki). Wykonawca 

załączy do oferty PDF-y publikacji lub wskaże linki z dostępem do 

publikacji w załączniku nr 4 do oferty.  

Dla uniknięcia wątpliwości, Zamawiający informuje, że w przypadku gdy ofertę składa 

Zespół Ekspertów lub Wykonawca który dysponuje Zespołem ekspertów to powyższy 

warunek musi spełnić każdy ekspert wskazany do realizacji zamówienia.  

 

Na potwierdzenie powyższego warunku, Ekspert, Zespół Ekspertów lub Wykonawca, 

który dysponuje ekspertem lub zespołem ekspertów wypełni Wykaz spełniania 

warunków – załącznik nr 4 do ogłoszenia.  



 

   

 

 

 

 

Wykonawca, który dysponuje Ekspertem lub Zespołem Ekspertów składający ofertę 

musi wskazać podstawę do dysponowania ekspertem, który będzie przez niego wskazany 

do realizacji przedmiotowego zamówienia – załącznik nr 4 do ogłoszenia.  

Zespół ekspertów lub Wykonawca dysponujący Zespołem Ekspertów składa 

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. 

 
4. Kryterium oceny ofert oraz sposób dokonania ich oceny 

 

L.p. Kryterium 
Liczba 

punktów 
Waga 

1 Cena 30 30% 

2 Doświadczenie 40 40% 

3 
Opracowanie zawierające propozycję wyboru 

dodatkowego kraju/jednostki administracyjnej 
30 30% 

RAZEM 100 100% 

 
 
Ad. 1.  W kryterium „Cena” najwyższą   liczbę   punktów (3  pkt.) otrzyma oferta 
zawierająca najniższą   cenę   bru o, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: 
 
 
liczba punktów oferty = (cena oferty najniżej skalkulowanej x 3 ): cena oferty ocenianej 

 
Ad. 2. W kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” (4 %) będzie punktowane każde 
opracowanie, ekspertyza, artykuł lub analiza dotycząca zagadnień związanych z 
systemami kwalifikacji z okresu ostatnich 3 lat od dnia złożenia oferty. Będą oceniane 
tylko te publikacje które nie znajdą się w wykazie na potwierdzenie warunku 
zamówienia, oraz nie mają charakteru reklamowego lub promocyjnego (np. ulotki). 
Wykonawca załączy do oferty PDF publikacji lub wskaże link z dostępem do publikacji w 
załączniku nr 5 do oferty.  Wykonawca za każdą publikację otrzyma pkt. 5, maksymalnie 
liczba pkt. 40. 
 
 
 



 

   

 

 

W wypadku zespołu ekspertów punktowana jest aktywność każdej osoby. Wynik będzie 
sumą przyznanych punktów za udział każdego eksperta w każdej wymienionej 
aktywności. Suma punktów nie może być większa niż 4 . 

  
Ad. 3. W kryterium „Opracowanie zawierające propozycję wyboru dodatkowego 
kraju/jednostki administracyjnej” (3 %) punktowane jest opracowanie zawierające 
propozycję wyboru dodatkowego kraju/jednostki administracyjnej do analizy dostępnych 
narzędzi wspierających opisywanie kwalifikacji i ich ocenę wraz z uzasadnieniem. 
Wykonawca otrzyma za nie maksymalnie pkt. 30. 

  
Liczba punktów dla każdej z ofert obliczona zostanie jako suma następujących 
podkryteriów:  
a) trafność wyboru kraju/jednostki administracyjnej i przydatność 
(uzasadnienie dla wyboru) do realizacji zamówienia, maksymalnie pkt. 15. 
Oceniający przyznają pkt wg poniższych zasad: 
0 pkt. – za opracowanie nieuwzględniające ww. elementów lub uwzględniające 
ww. elementy w stopniu niedostatecznym 
5 pkt – za opracowanie uwzględniające ww. wymagania w stopniu minimalnym, 
zawierające nieliczne argumenty przemawiające za celowością wyboru danego 
kraju/jednostki administracyjnej 
10 pkt – za opracowanie uwzględniające ww. wymagania w stopniu dobrym, 
zawierające trafne argumenty przemawiające za celowością wyboru danego 
kraju/jednostki administracyjnej  
15 pkt – za opracowanie uwzględniające ww. wymagania w stopniu bardzo 
dobrym, zawierające bogatą argumentację za wyborem danego kraju/jednostce 
administracyjnej, prezentujące bogatą wiedzę eksperta/ekspertów na temat 
systemu kwalifikacji w danym kraju/jednostce administracyjnej w odniesieniu do 
potrzeb zamówienia 
 
b) aktualność zastosowanych danych – maksymalnie pkt. 10 
0 pkt. – za opracowanie nieuwzględniające aktualnych danych dotyczących 
systemu kwalifikacji we wskazanym kraju/jednostce administracyjnej 
5 pkt – za opracowanie uwzględniające aktualne dane dotyczące systemu 
kwalifikacji we wskazanym kraju/jednostce administracyjnej w stopniu 
minimalnym, 
10 pkt – za opracowanie uwzględniające aktualne dane dotyczące systemu 
kwalifikacji we wskazanym kraju/jednostce administracyjnej w stopniu wysokim 
 
c) poprawność użytej terminologii odnoszącej się do systemów kwalifikacji, 
maksymalnie liczba pkt. 5. Oceniający od maksymalnej liczby punktów odejmą za 
każde wystąpienie niepoprawnego terminu 1 pkt.  
  
Punkty otrzymane w danym kryterium przez daną ofertę podczas oceny 
indywidualnej zostaną do siebie dodane, a następnie podzielone przez liczbę 
oceniających. Wynik będzie liczbą punktów, którą otrzyma dana oferta w danym 
kryterium. 

 
W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 



 

   

 

 

 
Następnie punkty przyznane w poszczególnych kryteriach w danej ofercie zostaną do 
siebie dodane. 
 
Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów. 
  
5. Wymagane dokumenty: 

a) formularz ofertowy – załącznik nr 3; 

b) wykaz spełniania warunków udziału – załącznik nr 4; 

c) wykaz spełniania kryteriów zamówienia – załącznik nr 5;  

d) PDF-y publikacji na potwierdzenie spełniania warunku oraz kryterium 

zamówienia – jeżeli dotyczy  

e) opracowanie zawierające propozycję wyboru dodatkowego kraju/jednostki 

administracyjnej do analizy dostępnych narzędzi wspierających opisywanie 

kwalifikacji i ich ocenę wraz z uzasadnieniem. 

 

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do 

ogłoszenia w terminie do 12-11-2021 r., decyduje data wpłynięcia oferty. 

 

Ofertę należy opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz tytułem zamówienia,  

a następnie: 

 złożyć osobiście w pokoju B3 Instytutu Badań Edukacyjnych/  

 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Instytut Badań Edukacyjnych,  

ul. Górczewska 8,  1-180 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.  

 

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

zmienione lub odwołane przez Zamawiającego. 


