
 

 

 

 

 

Warszawa, 29-09-2022 r.   

IBE/439/2022 

 

 

OGŁOSZENIE 

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej równowartości  

130 000 PLN 

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu  

„Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie 

rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 

„Wiedza, Edukacja, Rozwój”. 

 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

„Przygotowanie narzędzi walidacji oraz ich pilotaż dla wskazanych 3 projektów 

kwalifikacji rynkowych dla nauczycieli wraz z raportem i prezentacją podsumowującą do 

każdego z pilotowanych projektów”. 

Zamówienie jest podzielone na 3 części. Część oznacza przygotowanie wszystkich 
narzędzi walidacji dla wybranego projektu kwalifikacji rynkowej dla nauczycieli i  
przeprowadzenie pilotażu oraz przedstawienie wyników i wniosków z pilotażu, a także  
rekomendacji w raporcie i prezentacji podsumowującej.  

Projekty kwalifikacji rynkowych dla nauczycieli stanowiące części zamówienia: 

1) Część 1 „Wykorzystanie metody wielomateriałowych projektów technicznych  

w nauczaniu techniki”. 

2) Część 2 „Kształtowanie zachowań prozdrowotnych w środowisku edukacyjnym”. 

3) Część 3 „Wspieranie rodziców i podopiecznych poprzez prowadzenie tutoringu 

rodzinnego” 
 

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

 

2. Termin realizacji zamówienia: do 16.12.2022 r. 

3. Warunki udziału w postępowaniu (takie same dla każdej części): 

▪ Wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji: 

 



 

   

 

 

Do udziału w postępowaniu może przystąpić Wykonawca dysponujący poniższym 

doświadczeniem lub Wykonawca, który dysponuje podmiotem posiadającym poniższe 

doświadczenie i kwalifikacje: 

a) W zakresie kwalifikacji personelu Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli 

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:  

 

● Koordynatorem projektu (na cały okres realizacji zamówienia) 

Koordynator jest osobą odpowiedzialną za koordynację działań w trakcie realizacji 

zamówienia. Odpowiada także za bieżący kontakt z Zamawiającym.  

Wykonawca powinien wykazać udokumentowane doświadczenie wskazanego 

koordynatora projektu w zakresie koordynacji min. 3 projektów z obszaru rynku pracy, 

szkoleń zawodowych, edukacji lub w obszarze, którego dotyczą projekty opisu 

kwalifikacji wskazania w ofercie (np. przez zaświadczenia, referencje od zleceniodawców, 

certyfikaty). Zależnie od wskazanej w ofercie kwalifikacji, wskazane doświadczenie 

powinno dotyczyć obszaru: 

- cz. 1 - techniki, technologii materiałów, lub  

- cz. 2 - profilaktyki i ochrony zdrowotnej, lub  

- cz. 3 - wychowania, edukacji, tutoringu bądź psychologii rodzinnej.  

 

● Zespółem ekspertów (dla realizacji zadania 1) 
Zespół ekspertów odpowiada za przygotowanie szczegółowych informacji o sposobie 

zorganizowania i przeprowadzenia walidacji oraz kompletu narzędzi walidacji dla 

każdego z wybranych projektów opisu kwalifikacji rynkowych w edukacji.  Wykonawca 

powinien wykazać, że dysponuje zespołem składającym się się z min. 3 ekspertów, 

którzy posiadają łącznie następujące kompetencje gwarantujące metodyczną i 

merytoryczną poprawność przygotowanych produktów: 

 

a. przynajmniej jedna osoba posiada co najmniej 3-letnie zdobyte w ciągu ostatnich 

5 lat udokumentowane doświadczenie zawodowe w obszarze, którego dotyczy 

kwalifikacja wskazana w ofercie (np. przez zaświadczenia, referencje od 

zleceniodawców, certyfikaty) 

b. przynajmniej jedna osoba posiada udokumentowane doświadczenie zdobyte w 

ostatnich 5 latach w przeprowadzaniu egzaminów w obszarze, którego dotyczy 

kwalifikacja wskazana w ofercie (np. przez zaświadczenia, referencje od 

zleceniodawców, certyfikaty). 

 

● Komisją walidacyjną (do realizacja zadania 2) 

Wykonawca wskaże 3 osoby, które będą pełniły funkcję asesora w komisji walidacyjnej.   

 

Sposób spełniania warunku: Na potwierdzenie spełniania przedmiotowego warunku, 

Wykonawca wypełni załącznik nr 4 do ogłoszenia – wykaz spełniania warunków 

zamówienia. 



 

   

 

 

4. Kryteria oceny ofert oraz sposób dokonania ich oceny (takie same dla każdej 

części): 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi 
kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w 
poszczególnych kryteriach: 

 

Lp. Kryterium Liczba punktów 

1. Cena  50 pkt 

2. 
Doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia w 
opracowywaniu narzędzi walidacji 

30 pkt 

3. 

Doświadczenie w prowadzeniu badań i analiz w zakresie 

zapewniania jakości usług rozwojowych (np. szkoleniowych, 

edukacyjnych lub tym podobnych) 

20 pkt 

 RAZEM 100 pkt 

 

Ad. Kryterium I: Cena - 50% = 50 pkt 

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto wykonania całości zamówienia 
podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. W kryterium „cena” najwyższą 
liczbę punktów (50) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna 
odpowiednio zgodnie ze wzorem: 

Liczba punktów oferty = (cena oferty najniżej skalkulowanej x 50) : cena oferty 
ocenianej. 
 

Ad. Kryterium II: Doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia w 
opracowywaniu narzędzi walidacji - 30% = 30 pkt 

Wykonawca przedstawi zbiorczo doświadczenie osób wskazanych do realizacji 
zamówienia w tworzeniu narzędzi weryfikacji (testów, arkuszy obserwacji, scenariuszy, 
zadań itp.) służących ocenie efektów uczenia się zawartych Do każdego narzędzia, 
oferent wykaże kwalifikację rynkową, do której zostało ono opracowane.  

- 10 pkt za jedno narzędzie wraz z nazwą kwalifikacji rynkowej, do której zostało 
ono opracowane 

- 20 pkt za dwa typy narzędzi (np. arkusz obserwacji oraz testu) wraz z nazwą 
jednej lub dwóch kwalifikacji, do których zostały opracowane 

- 30 pkt za trzy typy narzędzi (np. arkusz obserwacji oraz testu oraz scenariusza 
wywiadu) wraz z nazwą jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji, do których zostały 
one opracowane 

Wykonawca może wskazać maksymalnie 3 narzędzia opracowane do jednej lub większej 
liczby kwalifikacji.  

 

 



 

   

 

 

AAd. Kryterium III: Doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia w 

prowadzeniu badań i analiz w zakresie zapewniania jakości usług rozwojowych (np. 

szkoleniowych, edukacyjnych lub tym podobnych) - 20% = 20 pkt 

10 pkt zostanie przyznanych za wskazanie w doświadczeniu osób wskazanych do 

realizacji zamówienia badania lub analizy, przeprowadzonego w ciągu ostatnich 5 lat, 

dotyczącego zapewniania jakości usług rozwojowych (np. szkoleniowych, edukacyjnych 

lub tym podobnych). Opis wskazanego badania lub analizy powinien zawierać co 

najmniej nazwę, obszar działania oraz datę jego realizacji. 

Oferent może przedstawić w opisie doświadczenia osób wskazanych do realizacji 
zamówienia maksymalnie 2 takie badania lub analizy. 

 

Wykonawca przedstawi wykaz ww. doświadczenia,  zgodnie z załącznikiem nr 5 do 
ogłoszenia. 
 
1. W kryterium cena ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

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

oceniającego w ramach kryteriów. 

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 doświadczenia (załącznik nr 5) 

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do 

ogłoszenia w terminie do 07-10-2022 r. do godz. 12.00, 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/439/2022 dot. „Przygotowanie narzędzi 

walidacji oraz ich pilotaż dla wskazanych 3 projektów kwalifikacji rynkowych 

dla nauczycieli wraz z raportem i prezentacją podsumowującą do każdego z 

pilotowanych projektów”. 

 

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. 

 

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. 
 

 

mailto:zapytania_ofertowe@ibe.edu.pl

