
 

Załącznik nr 2  

  do zamówienia nr IBE/8/2023  

Opis przedmiotu zamówienia  

 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Zamówienie pn. „Przeprowadzenie rekrutacji 150 szkół do badania głównego TIMSS 2023”.  

Termin realizacji: od podpisania umowy do 17.04.2023 r.  

Jw. + praca głównie zdalna.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do organizowania spotkań osobistych raz na dwa tygodnie  

w siedzibie Zamawiającego.  

Warunkiem zrealizowania zamówienia jest również udział w szkoleniu stacjonarnym organizowanym 

w siedzibie zamawiającego, a także uczestnictwo w przygotowaniu materiałów do wysyłki. Koszt 

ewentualnych dojazdów do siedziby IBE pokrywa Wykonawca. 

Do zadań Wykonawcy będzie należało: 

Zrekrutowanie szkół do badania głównego TIMSS 2023 składające się m.in z następujących czynności: 

1. telefonicznego i mailowego kontaktu ze szkołami wylosowanymi do badania w celu przekazania 

informacji o badaniu, udzielanie niezbędnych informacji i wyjaśnień; 

2.  obsługi skrzynki poczty elektronicznej - kontakty z dyrektorami szkół/koordynatorami szkolnymi, 

szkolnymi inspektorami ochrony danych osobowych, rodzicami uczniów wylosowanych do badania 

oraz innymi osobami wyznaczonymi do kontaktu z IBE z ramienia szkoły; 

3. przesyłanie i odbieranie elektronicznych formularzy i dokumentów do szkół niezbędnych do 

przeprowadzenia procesu rekrutacji; monitorowanie przesyłania dokumentów i terminowości, 

kontakt ze szkołami w przypadku problemów z ich wypełnianiem i przesłaniem (formularzy zgody 

szkoły, formularzy listy oddziałów, formularzy listy uczniów, umowy RODO ze szkołą). Pełne 

wynagrodzenie za rekrutację szkoły zostanie wypłacone tylko po zebraniu wszystkich wymaganych 

materiałów; 

4. poprzez pozyskiwanie zgód szkół w badaniu rozumie się pozyskanie zgody dyrektora szkoły  na 

przeprowadzenie badania edukacyjnego na terenie szkoły (na specjalnie przygotowanym 

formularzu), a nie pozyskanie zgód pojedynczych uczestników badania (na przykład pojedynczych 

nauczycieli bądź uczniów) na przeprowadzenie z nimi badania. Rekrutacja szkoły wiąże się również z 

zebraniem wszelkich koniecznych formularzy i dokumentów ze szkoły. 

Minimalna liczba szkół do rekrutacji przez jednego Wykonawcę to 40, zaś maksymalna 

to 60 szkół, przy zachowaniu, że 3 osoby łącznie zrekrutują 150 szkół. Przed rozpoczęciem rekrutacji 

Wykonawca będzie uczestniczył w szkoleniu w siedzibie zamawiającego oraz otrzyma narzędzia 



niezbędne do pracy (telefon i komputer). Komputer oraz telefon wykorzystywany będzie wyłącznie 

do czynności związanych z realizacją badania. 

Wszystkie szkoły przydzielone danemu rekruterowi muszą być zrekrutowane (wraz z pozyskaniem 

wszelkich niezbędnych informacji, formularzy i dokumentów) najpóźniej do 9 marca 2023 roku,  

a 60% spośród tych szkół (proporcjonalnie dla każdego rekrutera) najpóźniej do 28 lutego 2023 

roku. Wszelkie dokładne ustalenia, co do terminów realizacji poszczególnych faz zamówienia będą 

podejmowane przez Zamawiającego wraz z Wykonawcą po podpisaniu umowy, w zależności od 

decyzji podejmowanych na szczeblu krajowym, organizacji pracy szkół i międzynarodowego 

harmonogramu badania. 

                          

           

                               


