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Kraków, dnia 05.06.2017 r.  

 
 

Zapytanie ofertowe – nr 4/MT/2017 
 
 
ZAMAWIAJĄCY  
 
Stowarzyszenie WIOSNA 
ul. Berka Joselewicza 21 
31-031 Kraków  
NIP 6751287092 
REGON 356510550  
 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
 
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla 
zamówienia realizowanego w ramach projektu nr RPMP.10.01.05-12-0491/16 „Małopolskie Talenty”, 
w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, 
Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu: B, Małopolskie Talenty, w celu 
podniesienia kompetencji kluczowych uczniów zdolnych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.  
 
O projekcie: 
Celem projektu Małopolskie Talenty jest stworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień z: kompetencji 
kluczowych przedmiotowych – języka angielskiego, nauk matematyczno-przyrodniczych, 
przedsiębiorczości, technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) i ponadprzedmiotowych 
kompetencji społecznych i uczenia się na 3 etapach edukacyjnych: kl. 4-6 szkoły podstawowej, 
gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą wśród uczniów/uczennic zdolnych z 
województwa małopolskiego poprzez realizację działań opartych na modelu wsparcia ucznia zdolnego 
projektu innowacyjnego DiAMEnT, w latach 2016-2021. 
 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Podręcznikiem Kwalifikowania Wydatków objętych 
dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020. 

Zamawiający jest podmiotem niezobowiązanym do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – 
Prawo Zamówień Publicznych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 

Kod CPV 73300000-5 - Projekt i realizacja badań oraz rozwój 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 
Opracowanie wyników badań uzdolnień kierunkowych 1600 uczniów zrekrutowanych w projekcie 
Małopolskie Talenty z trzech etapów edukacyjnych kl. 4-6 szkół podstawowych, gimnazjów/klas 7-8 
szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych przy pomocy testów do 
badania uzdolnień uczniów, opracowanych w ramach projektu DIAMEnT do diagnozy uzdolnień w 
zakresie języka angielskiego, matematyki, przedsiębiorczości, TIK oraz ocenę narzędzia i wypracowanie 
rekomendacji, poprzez:  
 

1. Przygotowanie merytorycznego i technicznego zaplecza oceny testów i analizy wyników poprzez: 

a) opracowanie i wdrożenie procedur sprawdzania testów,  

b) dobór i przeszkolenie ekspertów sprawdzających testy, 

c) powołanie komisji ds. weryfikacji testów uzdolnień, 

d) stworzenie bazy danych diagnozowanych uczniów obejmującej zakresem wyniki testów 

(zarówno sumarycznych jak i za poszczególne zadania) oraz dane uczniów przekazane 

przez Zleceniodawcę. 

 

2. Weryfikacja testów i archiwizacja danych 1600 uczniów zrekrutowanych w projekcie: 

a) sprawdzanie i ocena testów na podstawie otrzymanych kluczy, 

b) wprowadzanie danych uczniów, w tym wyników testów do bazy danych, 

c) kontrola i analiza kontroli sprawdzania testów poprzez powtórne sprawdzenie co 

najmniej 1% testów,  

d) opracowanie na podstawie wyników testów i otrzymanych wytycznych list rankingowych 

uczniów i przekazanie ich do Zleceniodawcy, 

e) przekazanie bazy danych do Zleceniodawcy. 

 

3. Opracowanie raportu końcowego zawierającego analizę funkcjonowania narzędzia 

diagnostycznego (testu) oraz rekomendacje dotyczące zasad i procedur systemowej diagnozy 

indywidualnych uzdolnień kierunkowych uczniów zdolnych w zakresie kompetencji kluczowych. 

 
Ad 2. Zamawiający zastrzega, że planowana liczba 1600 testów przeznaczonych do oceny może ulec 
zmianie w przypadku zmniejszenia liczby zrekrutowanych uczniów. Należność za zlecenie zostanie 
obliczona proporcjonalnie do rzeczywistej liczby uczestników diagnozy. 
Diagnoza zrealizowana zostanie w dwóch edycjach: 
- I edycja – czerwiec 2017 – 1200 testów; 
- II edycja – wrzesień 2017 – 400 testów; 
Zamawiający zastrzega, że w sytuacji przesunięcia terminu realizacji diagnozy dla niektórych uczniów z 
I edycji, część diagnozy planowana na termin czerwcowy może zostać połączona z terminem 
wrześniowym. 
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TERMINY REALIZACJI USŁUGI:  

 Dla I edycji: 

- 14 dni od dnia podpisania umowy - działania określone w punkcie 1; 

- 30 dni od dnia otrzymania dokumentów uczestników działania określone w punkcie 2 

- 60 dni od dnia otrzymania dokumentów uczestników na działania określone w punkcie 3. 

 Dla II edycji: 

- 21 dni od momentu otrzymania dokumentów uczestników na działania określone w punkcie 

2-gim 

- 45 dni od dnia otrzymania dokumentów uczestników II edycji na działania określone w 

punkcie 3-cim. 

Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia okresu realizacji usługi. Szczegółowy harmonogram 
działań zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą po podpisaniu umowy. Przekazanie Wykonawcy 
dokumentów uczestników I edycji diagnozy planowane jest na dzień 30.06.2017 
 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY 
 

I. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: 

1. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia badań społecznych, w 

tym: 

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/koordynował nie mniej 

niż 3 usługi w zakresie badań społecznych; 

b) posiada doświadczenie w prowadzeniu badań kompetencji lub badań edukacyjnych z 

wykorzystaniem analizy danych statystycznych tj. w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie  zrealizował 3 projekty badawcze związane z badaniami kompetencji lub 

diagnozą w obszarze edukacji; 

c) jest autorem lub współautorem raportów z badań (tj. opracowań opisujących rezultaty 

prac badawczych). 

 

2. posiada techniczne i organizacyjne możliwości zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania 

przekazanych danych. 

 

3. przedstawi opis koncepcji raportowania, uwzględniający kluczowe narzędzia oraz procedury 

statystyczne wykorzystane w analizie wraz z uzasadnieniem ich wykorzystania.  

 

II. Prawa własnościowe do rezultatów wykonania zamówienia: 

1. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wszelkich 

rezultatów zamówienia w pełnym zakresie całości pól eksploatacji, o których mowa w art. 50 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 666 z późn. zm.) wraz 

z prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do tych 

rezultatów; 

2. Na zasadach określonych w pkt 1) Wykonawca przeniesie całość sui generis praw producenta 

baz danych, o ile prawa takie powstaną na rzecz Wykonawcy; 

3. Na zasadach, określonych w pkt 1) Wykonawca przeniesie prawa do uzyskania praw 

ochronnych na znaki towarowe i wzory przemysłowe, w tym unijne znaki towarowe i unijne 

wzory przemysłowe, o ile prawa takie powstaną na rzecz Wykonawcy; 
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4. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1-3 będzie nieograniczone czasowo i terytorialnie; 

5. Przejście praw, o których mowa w pkt 1-4 będzie następowało z chwilą każdorazowego 

oddania (przedstawienia) rezultatu świadczenia lub jego części przez Wykonawcę 

Zamawiającemu; 

6. Wykonawca zobowiąże się, że żaden z twórców rezultatów zamówienia nie będzie wykonywał 

wszelkich przysługujących im autorskich praw osobistych do tych rezultatów. Zobowiązanie 

będzie zawarte na czas nieoznaczony z zapewnieniem jego trwałości (niewypowiadalności) co 

najmniej przez pierwsze 10 lat; 

7. W zakresie działania przez Wykonawcę zgodnie z pkt 1-6 Wykonawca złoży oświadczenia i 

gwarancje, że żadna osoba trzecia nie będzie podnosiła roszczeń o naruszenie praw wobec 

Zamawiającego i podmiotów uczestniczących w projekcie Małopolskie Talenty; 

8. W razie wypowiedzenia umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym lub w razie 

odstąpienia od niej z przyczyn wskazanych w umowie lub w razie rozwiązania umowy przez 

obie strony, autorskie prawa majątkowe, sui generis prawa producenta baz danych oraz prawa 

do uzyskania praw ochronnych na znaki towarowe i wzory przemysłowe (o ile powstaną na 

rzecz Wykonawcy) co do przedstawionych Zamawiającemu rezultatów zamówienia pozostają 

własnością Zamawiającego; 

9. Wykonawca zobowiąże się do zachowania w poufności know-how i innej nieujawnionej do 

wiadomości publicznej wiedzy i doświadczenia związanego z działalnością statutową 

Zamawiającego, która zostanie mu udostępniona w ramach wykonywania przedmiotu 

zamówienia. Zobowiązanie zostanie zawarte na okres 10 lat; 

10. Wszelkie dokumenty lub nośniki danych, które zostaną przekazane Zamawiającemu przez 

Wykonawcę staja się własnością Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia. 

 
Opis weryfikacji spełniania powyższych warunków:   
 
W celu weryfikacji ww. warunków Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia następujących 
dokumentów: 
 

1. Dla kryterium I pp.1: dokumenty poświadczające zrealizowane zlecenia (np. referencje, 

zaświadczenie, umowa) oraz wypełniony i podpisany przez Oferenta (załącznik nr 2). 

2. Dla kryterium I pp. 2: dołączony do oferty opis sposobów zapewnienia bezpieczeństwa 

przetwarzania danych, w tym danych osobowych uczniów. 

1. Dla kryterium I pp. 3: dołączony do oferty opis koncepcji raportowania, uwzględniający 

kluczowe narzędzia oraz procedury statystyczne wykorzystane analizie wraz z uzasadnieniem 

ich wykorzystania. 

3. Dla kryterium II: Deklaracja realizacji zlecenia zgodnie z wymaganiami (załącznik nr 2.) 

 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełniania/nie 
spełniania, w oparciu o złożone dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa 
powyżej.  

  



 

Strona 5 z 7 

 
KRYTERIA OCENY OFERT  
 
Oferta każdego Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu zostanie następnie 
oceniona wg. następujących kryteriów:  
a) Cena brutto za realizację całości zamówienia – waga kryterium stanowi 80 % 
b) Kontrola i analiza kontroli sprawdzania testów poprzez powtórne sprawdzenie co najmniej 1% 

testów - waga kryterium stanowi 20% 
 
Ad a) Propozycja ceny brutto za realizację całości zamówienia  
 
Ad b) Kontrola i analiza kontroli sprawdzania testów poprzez powtórne sprawdzenie co najmniej 1% 
testów:   
 

a. jeżeli Wykonawca zagwarantuje objęcie kontrolą 1% testów– 0 punktów 

b. jeżeli Wykonawca zagwarantuje objęcie kontrolą 3% testów – 5 punktów 

c. jeżeli Wykonawca zagwarantuje objęcie kontrolą 5% testów – 10 punktów 

 
Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad:  
 

1. Kryterium Propozycja ceny brutto za realizację całości zamówienia C wg wzoru 

i. najniższa cena brutto z badanych ofert 
b. C = ---------------------------------------------------------- x 80  

i. cena brutto oferty badanej 
 
 

2. Kryterium Kontrola i analiza kontroli sprawdzania testów poprzez powtórne sprawdzenie co 

najmniej 1% testów R wg wzoru 

i. liczba punktów badanej oferty 
R = -------------------------------------------------------------------------------------------------  x 20 

ii. maksymalna możliwa do uzyskania  liczba punktów  w tym kryterium 
 

 

3. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów. Uzyskana 

liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.  

4. Ocena łączna zostanie obliczona wg poniższego wzoru:  

L = C +  R gdzie: L – całkowita liczba punktów, C – punkty uzyskane w kryterium Propozycja ceny 

brutto za realizację całości zamówienia, R – punkty uzyskane w kryterium Kontrola i analiza 

kontroli sprawdzania testów poprzez powtórne sprawdzenie co najmniej 1% testów.  

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów (L). 

Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która otrzyma największą łączną liczbę punktów 

oraz spełnia wszystkie wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym. 
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Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 
2. Nazwę i dane oferenta (w tym adres). 

3. Opis koncepcji raportowania, uwzględniający kluczowe narzędzia oraz procedury statystyczne 

wykorzystane analizie wraz z uzasadnieniem ich wykorzystania. 

4. CV osób realizujących badania, uwzględniające wiedzę i wykaz doświadczenia oferenta w 

zakresie dot. zamówienia.  

5. Wykaz przeprowadzonych badań/usług i opracowanych raportów.  

6. Opis sposobów zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych, w tym danych osobowych 

uczniów. 

7. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym (wg. Załącznika). 

8. Dokumenty (np. świadectwo pracy, zaświadczenie z miejsca pracy, protokół odbioru, 

referencje) potwierdzające doświadczenie w zakresie określonym w zamówieniu, jako 

wymagane. 

9. Wszystkie kopie dokumentów składane w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe muszą 

być potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE  
 

1. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty/osoby, które powiązane są z 
Zamawiającym tj. Stowarzyszeniem WIOSNA lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia WIOSNA lub osobami wykonującymi w imieniu 
Stowarzyszenia WIOSNA czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub 
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Stowarzyszeniem WIOSNA lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia WIOSNA lub osobami 
wykonującymi w imieniu Stowarzyszenia WIOSNA czynności związane z przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich 
Oferentów, których Oferty zostały złożone w terminie i nie zostały wykluczone z postępowania. 
Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający 
może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert bez konieczności 
ponownego stosowania procedury wyboru.  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną 
najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym 
dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu 
poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający zastrzega prawo podjęcia negocjacji z kolejnymi 
Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.  

4. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów 
decyduje kolejno:  

a)  Cena brutto za realizację całości zamówienia 
b) Kontrola i analiza kontroli sprawdzania testów poprzez powtórne sprawdzenie co 

najmniej 1% testów w każdej edycji diagnozy 
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5. Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę na realizację usługi po upublicznieniu wyników 
postępowania. Umowa zawierała będzie wszystkie warunki określone w postępowaniu. 
Wszelkie zmiany umowy będą możliwe w drodze negocjacji, ale bez zmiany żadnego z 
warunków udziału w postępowaniu (tj. kryteriów).  

6. Oferenci nie są uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi i 
niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku z niniejszym Zapytaniem ofertowym, w tym 
z tytułu poniesionych przez nich kosztów przygotowania oferty lub ewentualnych szkód, w 
szczególności w przypadku odstąpienia przez nich od postępowania lub wyboru innego 
Wykonawcy przez Zamawiającego. 

7. Zamówienie nie może być dzielone przez Wykonawców.    
8. Zamawiający może udzielić wybranemu wykonawcy zamówień uzupełniających, polegających 

na powtórzeniu podobnych usług, o ile stały się niezbędne i spełnione zostały warunki 
określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020. 

9. Metodologia badania przedstawiona w ofercie przez Wykonawcę będzie podlegała dalszym 

uzgodnieniom z Zamawiającym na etapie tworzenia raportu metodologicznego. 

10. Wykonawca ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych oraz 

przedłożyć wraz z ofertą opis sposobów zapewnienia bezpieczeństwa. 

 
SKŁADANIE OFERT 
 
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia 
niniejszego zapytania tj. do dnia  12.06.2017.  
 
Ofertę można przesłać e-mailem (skan własnoręcznie podpisanej oferty wraz z kompletem 
dokumentów) na adres: aleksandra.kudlik@wiosna.org.pl lub złożyć osobiście w siedzibie 
Stowarzyszenia WIOSNA, ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków lub przesłać pocztą/kurierem na 
w/w adres do dnia  12.06.2017 (liczy się data wpływu). 
 
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Aleksandra Kudlik  
e-mail: aleksandra.kudlik@wiosna.org.pl 
telefon: 785 501 094 
 
 
ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

1. Formularz ofertowy 

2. Wykaz doświadczenia/zrealizowanych działań w zakresie określonym wymogami 

3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym. 

mailto:aleksandra.kudlik@wiosna.org.pl

