
Załącznik nr 1.2. 

  do Zarządzenia nr 2/2018 z dnia 09 kwietnia 2018   

 

 

          Warszawa, 07.04.2022 r.   

Numer zamówienia: IBE/118/2022  

 

OGŁOSZENIE 

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej równowartości  

130 000 PLN 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

„Wprowadzenie do elektronicznej bazy w oprogramowaniu DME danych  

z zeszytów testowych i ankiet uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół, a także 

arkuszy podwójnego kodowania w międzynarodowym badaniu ICCS 2022”.  

Realizacja poniższych zadań jest niezbędna do przeprowadzenia badania głównego 
ICCS 2022 zgodnie z wytycznymi międzynarodowego konsorcjum i umową z MEiN na 
realizację tego badania. 

 
W związku z realizacją międzynarodowego badania ICCS 2022 należy wprowadzić 
dane  zebrane w trakcie badania głównego (z zeszytów testowych i ankiet) do 
elektronicznej bazy danych, przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania 
DME. Wprowadzane będą dane z zeszytów testowych i ankiet od ok. 5000 uczniów  
i 170 dyrektorów szkół, przy czym zgodnie z procedurami międzynarodowymi część 
danych będzie wprowadzana podwójnie, by zapewnić weryfikację procesu. 

 
Planowana (maksymalna) liczba rekordów do wprowadzenia to 2 220 000. 

 
Zamówienie polega na wprowadzeniu danych pochodzących z odpowiedzi uczniów 
wylosowanych szkół uczestniczących w badaniu, udzielonych w zeszytach testowych 
i kwestionariuszach oraz z odpowiedzi dyrektorów udzielonych w kwestionariuszach. 
Odpowiedzi w większości mają zdefiniowane kody liczbowe, które należy 
wprowadzić do elektronicznej bazy danych przy zastosowaniu odpowiedniego 
oprogramowania. Niektóre odpowiedzi mają charakter tekstowy (słowo/zdanie)  
i wymagają wpisania tekstu do bazy. Wprowadzanie danych odbędzie się na sprzęcie 
i oprogramowaniu przygotowanym przez Zamawiającego, w siedzibie 
Zamawiającego, w godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego, po przeszkoleniu 
przez Zamawiającego.  

 
Konieczna jest dyspozycyjność osoby wpisującej dane w dni robocze w godzinach 
pomiędzy godzinami 8:00-17:30, co najmniej 5 godzin dziennie. 

 
Wynagrodzenie poszczególnych wykonawców będzie się różnić, gdyż zależeć będzie 
od liczby wprowadzonych rekordów. Suma rekordów do wprowadzenia przez 
wszystkie osoby to 2 220 000. Szacujemy, że jedna osoba może wprowadzić 
maksymalnie 280 tysięcy rekordów. 
 



 

   

 

 

Szukamy  12 osób do realizacji zamówienia.  
 

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy (wzór stanowi załącznik nr 4) do 

30 lipca 2022 r.  

 

3. Warunki udziału w postępowaniu: 

 

 Wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji: 

 

Do udziału w postępowaniu może przystąpić Osoba fizyczna lub Podmiot, który 

dysponuje osobą fizyczną, która: 

- posiada doświadczenie we wprowadzaniu danych z papierowych kwestionariuszy do 

elektronicznych baz danych w badaniach społecznych/edukacyjnych prowadzonych 

wśród uczniów - min. 25 000 rekordów w ramach jednego badania w okresie 3 ostatnich 

lat od dnia składania ofert 

 

Na potwierdzenie spełniania przedmiotowego warunku Osoba fizyczna lub Podmiot, 

który dysponuje osobą fizyczną wypełni załącznik  nr 3 do ogłoszenia.  

 

Podmiot składający ofertę musi wskazać podstawę do dysponowania osobą fizyczną, 

która będzie przez niego skierowana do realizacji przedmiotowego zamówienia. W tym 

celu Podmiot uzupełni załącznik nr 3 do ogłoszenia.  

 

4. Kryterium oceny ofert oraz sposób dokonania ich oceny 

Cena (100 pkt) 

 

 Cena 100% – maksymalnie 100 punktów 

 

Najwyższą liczbę punktów (100 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 100 pkt 

    

Liczba punktów oferty ocenianej zostanie zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku. 

 

Zamawiający na podstawie ustalonej liczby punktów tworzy ranking Wykonawców. 

 

Zamawiający udzielni zamówienia 12 wykonawcom (osoby fizyczne/podmioty), którzy 

uzyskali najwyższą liczbę punktów w ramach ustalonego rankingu.   

 

5. Wymagane dokumenty: 



 

   

 

 

1) formularz ofertowy – załącznik nr 2 do ogłoszenia  

2) wykaz spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do 

ogłoszenia   

 

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert 

 

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do 

ogłoszenia w terminie do 15.04.2022 r. do godz. 10.00, 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. 


