
 

 

 

 

 

Warszawa, 23-06-2022 r.   

IBE/218/2022 

 

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: 

„Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy treści wniosków o włączenie 

kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji” 

 

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

 

2. Termin realizacji zamówienia: do 64 dni roboczych od dnia podpisania umowy 

(załącznik nr 6) 

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 wyznaczonych do realizacji zamówienia, gdzie każda z osób 

spełnia warunki udziału w postępowaniu: 

a) posiada wykształcenie na poziomie PRK 7 (tj. magister) w zakresie nauk 

społecznych.  

Sposób spełniania warunku: Na potwierdzenie spełniania przedmiotowego 

warunku, Wykonawca załączy do oferty dyplom/dyplomy osoby/osób 

skierowanych do realizacji zamówienia.  

b) brał udział w co najmniej 2 projektach badawczych o tematyce społecznej w 

charakterze pracownika merytorycznego, w ramach których realizowana była 

analiza treści z zastosowaniem metod ilościowych w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy, w tym okresie.  



 

   

 

 

Sposób spełniania warunku: Na potwierdzenie spełniania przedmiotowego 

warunku, Wykonawca wypełni załącznik nr 4 do ogłoszenia – wykaz spełniania 

warunków zamówienia.  

Podmiot składający ofertę musi wskazać podstawę do dysponowania osobą/osobami, 

które będą przez niego skierowane do realizacji przedmiotowego zamówienia. W tym 

celu Wykonawca wypełni załącznik nr 4 do ogłoszenia.  

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. 

 

4. Kryterium oceny ofert oraz sposób dokonania ich oceny: 

Kryterium 
Liczba punktów 

(waga)  

Kryterium I: Cena 30 (30%) 

Kryterium II: Doświadczenie eksperta 40 (40%)  

Kryterium III: Lista zmiennych wraz ze wskazaniem klucza 
kodowego 

30 (30%) 

RAZEM 100 (100%) 

 

Ad. Kryterium I: Cena - 30% = 30 pkt. 

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto wykonania całości zamówienia 
podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Liczba punktów w tym kryterium 
zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

Liczba punktów oferty ocenianej = (cena oferty najniżej skalkulowanej / cena oferty 

ocenianej ) x 30 pkt 

 
Ad. Kryterium II: Doświadczenie eksperta – 40% = 40 pkt. 

Zamawiający informuje, że doświadczenie wykazane przez Wykonawcę w pkt. 3 treści 
ogłoszenia nie może być jednocześnie przedstawione na spełnianie kryteriów 
zamówienia w pkt. 4 treści ogłoszenia.  

Kryterium 

Możliwa do 
uzyskania 

liczba 
punktów 

Szczegółowe zasady oceniania 

Udział w realizacji badania 15 pkt. Za każde badanie (realizowane samodzielnie lub 



 

   

 

 

dotyczącego 
Zintegrowanego Systemu 
Kwalifikacji i/lub w 
obszarze edukacji. Na 
udział w badaniu składają 
się następujące działania: 
projektowanie, realizacja, 
analiza danych, 
formułowanie wniosków. 

w zespole) w tym obszarze Wykonawca otrzyma 
5 pkt.  
Maksymalnie Zamawiający może przyznać 15 
punktów po 5 punktów za każdego badanie w 
którym Wykonawca realizował przynajmniej 
jedno z działań. Wykonawca może wskazać 
maksymalnie 3 badania.  

Doświadczenie w analizie 
danych przy użyciu metod 
analizy treści z 
uwzględnieniem metod 
ilościowych  

15 pkt. Za każde wskazane działanie analityczne  w 
ramach, którego analizowane były dane przy 
użyciu metod analizy treści, z uwzględnieniem 
metod ilościowych, Wykonawca otrzyma 5 pkt.  
Maksymalnie Zamawiający może przyznać 15 
punktów. Wykonawca może wskazać 
maksymalnie 3 działania analityczne.  

Doświadczenie w 
przygotowaniu 
raportów/publikacji/oprac
owań o tematyce 
społecznej, w których 
wykorzystano metody 
analizy treści. 

10 pkt. Za każdy raport/publikację/opracowanie o 
tematyce społecznej, w którym wykorzystano 
metody analizy treści otrzyma 2 pkt  
Maksymalnie Zamawiający może przyznać 10 
punktów. Wykonawca może wskazać 
maksymalnie 5 raportów/publikacji/opracowań.  

 
Ad. Kryterium III: Lista zmiennych –     30 % =      30 pkt. 

Kryterium 

Możliwa do 
uzyskania 

liczba 
punktów 

Szczegółowe zasady oceny ofert 

Wartość merytoryczna 
zmiennych oraz 
zaproponowanych kluczy 
kodowych 

Od 0-     30 
pkt.  

Oferta otrzyma: 
● 0 pkt za każdą zmienną 

nieistotną z punktu widzenia 
realizowanego zamówienia 

●      2 pkt za każdą zmienną 
istotną w ocenie 
Zamawiającego, bez 
wskazania propozycji klucza 
kodowego 

●      3 pkt za każdą zmienną, 
istotną w ocenie 
Zamawiającego, wraz z 
propozycją klucza kodowego 

Maksymalnie Zamawiający może przyznać      
30 punktów. Wykonawca może wskazać 
maksymalnie 10 zmiennych wraz z kluczem 
kodowym.  

 



 

   

 

 

1. W kryterium cena, doświadczenie eksperta, lista zmiennych wraz ze wskazaniem 

klucza kodowego - ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

2. Oceną indywidualną w danym kryterium jest suma punktów przyznana przez 

oceniającego w ramach podkryteriów. 

3. 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 otrzyma dana oferta w danym kryterium. 

4. Następnie punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie zostaną 

do siebie dodane. 

5. 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 dyplomu, o którym mowa w pkt. 3 a) treści ogłoszenia  

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do 

ogłoszenia w terminie do 01-07-2022 r. do godz. 10.00, decyduje data wpłynięcia 

oferty. 

 

Ofertę należy opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz tytułem zamówienia,  

a następnie: 

▪ złożyć osobiście w pok.  B3 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, z 

dopiskiem: Zamówienie nr IBE/218/2022 dot.  „Przedmiotem zamówienia jest 

wykonanie analizy treści wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych do 

Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji”. 

 

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. 

 

mailto:zapytania_ofertowe@ibe.edu.pl


 

   

 

 

9. Zgodnie z art. 7 ust.1. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022.835), z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:  

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę 
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;  
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w 
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba 
wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na 
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;  
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w 
rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach 
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany 
na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile 
został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3. 
 

 


