
 

 

 

 

 

Warszawa, 15-02-2022 r.   

IBE/45/2022 

 

OGŁOSZENIE 

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej równowartości  

130 000 PLN 

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektów pozakonkursowych: 

„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: 

„Badanie podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ) i Ministrów Właściwych 

(MW) w zakresie doskonalenia organizacji procesów zewnętrznego zapewniania jakości 

oraz adekwatnych narzędzi”. 

 

Szczegółowy opis zamówienia stanowi Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 2.  

 

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy (załącznik nr 6) do dnia 

31.08.2022 r. 

3. Warunki udziału w postępowaniu: 

▪ Wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji: 

 
W postępowaniu może wziąć udział Osoba/Zespół osób lub Podmiot dysponujący 

Osobą/Zespołem osób wyznaczonymi do realizacji zamówienia spełniającymi łącznie 

wszystkie  poniższe warunki udziału w postępowaniu: 

a) co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji badań ewaluacyjnych, 

b) aktualne kwalifikacje audytora wewnętrznego określone w art. 286 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

c) wykształcenie potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w zakresie 

nowoczesnych form pracy z grupą (facylitacja, coaching zespołowy);  

W celu spełnienia przedmiotowego warunku Wykonawca załączy zaświadczenie do 

oferty.  



 

   

 

 
d) wykonała/y przynajmniej dwie ewaluacje, których elementem były studia przypadku 

obejmujące identyfikację oraz opis mechanizmów realizacji dobrych praktyk działania 

instytucji/organizacji; 

e) wykonała/y przynajmniej dwie  ewaluację, której metodyka zakładała udział zarówno 

ewaluatora jak i audytora. 

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły 

“spełnia/nie spełnia” na podstawie wypełnionego załącznika nr 4 – wykaz spełniania 

warunków. Z treści wypełnionego załącznika nr 4  winno jednoznacznie wynikać, że 

Wykonawca spełnia ww. warunki.  

 

Zespół osób/ Podmiot dysponujący Zespołem osób składa tylko jedną ofertę.  

W przypadku złożenia jednej oferty przez kilka osób (zespół osób), Zamawiający 

wymaga, aby oferta była podpisana przez każdą z tych osób lub przez pełnomocnika 

reprezentującego osoby. 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 w terminie składania ofert. 

Podmiot składający ofertę musi wskazać podstawę do dysponowania osobami, które 

będą przez niego wskazane do realizacji przedmiotowego zamówienia. 

 

4. Kryterium oceny ofert oraz sposób dokonania ich oceny: 

 

L.p. Kryterium Liczba punktów 
(waga) 

1. Cena 30 (30%) 

2. Doświadczenie ewaluacyjne Wykonawcy 20 (20%) 

3. Doświadczenie Wykonawcy w prowadzeniu monitoringu i 
audytu 

20(20%) 

4. Propozycja pytań badawczych  20(20%) 

5. Doświadczenie związane z ZSK 10(10%) 

RAZEM 100 (100%) 



 

   

 

 

 

Ad. 1. Kryterium: cena - 30% = 30 pkt. 

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 

Ad. 2. Kryterium: Doświadczenie ewaluacyjne Wykonawcy – 20 pkt (20%) 

W kryterium “Doświadczenie ewaluacyjne Wykonawcy” ocenie podlega doświadczenie 
Wykonawcy w prowadzeniu ewaluacji, w których jako respondenci uczestniczyli zarówno 
przedsiębiorcy jak i organizacje pozarządowe i/lub prowadzenie ewaluacji dotyczących 
oceny skuteczności działania podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów 
publicznych w ostatnich 10 latach. Ocenie podlega doświadczenie wykraczające poza 
doświadczenie wskazane w warunkach udziału w postępowaniu i związane z 
prowadzeniem projektów według następujących wytycznych - za każdy wykazany 
dodatkowy projekt (max. 4 projekty)  spełniający opisane warunki można otrzymać 5 pkt. 
Można maksymalnie uzyskać 20 pkt. 

Ad. 3. Kryterium: Doświadczenie Wykonawcy w prowadzeniu monitoringu i audytu – 

20 pkt (20%) 

W kryterium “Doświadczenie Wykonawcy w prowadzeniu monitoringu i audytu” ocenie 
podlega doświadczenie Wykonawcy w prowadzeniu monitoringów i/lub audytów pracy 
instytucji i/lub organizacji w ostatnich 10 latach. Za każdy wykazany monitoring i/lub 
audyt (max. 4 monitoringi i/lub audyty), można otrzymać 5 punktów, nie więcej niż 20 
punktów łącznie. 

Ad. 4. Kryterium: Propozycja pytań badawczych - 20 pkt (20%) 

W kryterium “Propozycja pytań badawczych” ocenie podlega propozycja zakresu pytań 
badawczych, które będą podstawą opracowania narzędzi badawczych w ramach 
zamówienia. Za każde  prawidłowo sformułowane pytanie wraz z uzasadnieniem (max 10 
pytań i uzasadnień) komisja przyzna 2 pkt. W ramach tego kryterium komisja może 
przyznać maks. 20 pkt. 

Ad. 5. Kryterium: Doświadczenie związane z ZSK - 10 pkt (10%) 

W kryterium “Doświadczenie związane z ZSK” ocenie podlega doświadczenie Wykonawcy 
w prowadzeniu działań związanych ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji, które 
wskazują na znajomość systemu np. prowadzenie szkoleń, przygotowanie ekspertyz, opis 
kwalifikacji, prowadzenie badań w ramach ZSK. Za każde wskazane działanie na rzecz ZSK 
(max. 2 działania) można otrzymać 5 punktów, nie więcej niż 10 punktów łącznie. 



 

   

 

 

 

 W kryterium cena - ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku, w pozostałych kryteriach z dokładnością do liczb całkowitych. 

 Punkty otrzymane przez ofertę w danym kryterium podczas oceny indywidualnej zostaną 

do siebie dodane, a następnie podzielone przez liczbę oceniających. Wynik będzie liczbą 

punktów, jaką otrzymała dana oferta w danym kryterium. 

 Następnie punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie zostaną do siebie 

dodane. 

 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę 

punktów. 

5. Wymagane dokumenty: 

a) formularz ofertowy (załącznik nr 3) 

b) wykaz spełniania warunku udziału (załącznik nr 4) 

c) wykaz spełniania kryteriów  (załącznik nr 5) 

d) skan/kopia zaświadczenia, o którym mowa w pkt. 3 c) treści ogłoszenia  

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do 

ogłoszenia w terminie do  02-03-2022 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/  

▪ 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. 


