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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Badanie podłuŜne „ŚcieŜki rozwoju edukacyjnego młodzieŜy – szkoły pogimnazjalne”

Publikacja obowiązkowa.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Nazwa, adresy i osoby upowaŜnione do kontaktów:
Centralna Komisja Egzaminacyjna, ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa.
Osoba: Joanna Mikuła (22) 658 66 74, fax.: (22) 658 66 00.
Ogólny adres internetowy Zamawiającego (URL): www.cke.edu.pl
Więcej informacji moŜna uzyskać pod adresem: jak podano wyŜej dla osoby upowaŜnionej do
kontaktów.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty naleŜy przesyłać na adres: jak podano
wyŜej dla osoby upowaŜnionej do kontaktów.

2) Rodzaj Zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności:
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne. Edukacja.

Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych Zamawiających: Nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) Opis
1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
edukacyjnego młodzieŜy – szkoły pogimnazjalne”

Badanie

podłuŜne

„ŚcieŜki

rozwoju

1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczeń
usług: usługi (kategoria usług nr 10).
Główne miejsce realizacji dostawy: usługi na terenie Polski.
1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
1.4) Informacje na temat umowy ramowej: --Czas trwania umowy ramowej: --Wartość umowy ramowej: --Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone: ---

1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

Centralna Komisja Egzaminacyjna
00-842 Warszawa
ul. Łucka 11
tel. (022) 656 38 00
www.cke.edu.pl

Zespół realizacji projektów
tel. (022) 658 63 00
fax (022) 658 61 32
efs@cke.edu.pl
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Określenie przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie badań w zakresie pomiaru przyrostu wiadomości i
umiejętności uczniów szkół pogimnazjalnych oraz zbadanie uwarunkowań indywidualnych, rodzinnych i
szkolnych tego przyrostu w latach 2009-2013. Cel badania: Celem badania jest pomiar przyrostu
wiadomości i umiejętności uczniów szkół pogimnazjalnych oraz zbadanie uwarunkowań indywidualnych,
rodzinnych i szkolnych tego przyrostu. Populacja docelowa: Uczniowie szkół pogimnazjalnych dla
młodzieŜy w Polsce, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2008/2009. Ramy czasowe badania:
Badanie podłuŜne ma rozpocząć się nie później niŜ 01 czerwca 2009 roku, a zakończyć 30.08.2013r.
Podstawowe czynności badawcze i ich rozłoŜenie w czasie: W roku szkolnym 2008/2009 Wykonawca jest
zobowiązany przeprowadzić badanie wiadomości i umiejętności uczniów klas pierwszych szkół
pogimnazjalnych. Wraz z pierwszym pomiarem wiadomości i umiejętności muszą zostać przeprowadzone
badania ankietowe umoŜliwiające pomiar podstawowych charakterystyk społecznych rodziny pochodzenia
uczniów oraz uwarunkowań szkolnych. Nie później niŜ do końca roku 2010 Wykonawca musi
przeprowadzić pomiar inteligencji ogólnej uczniów. Do czerwca 2011 roku Wykonawca jest zobowiązany
przeprowadzić drugi pomiar umoŜliwiający określenie przyrostu w zakresie wiadomości i umiejętności
badanych uczniów. Badanie musi zawierać komponent jakościowy, tj. serie badań opartych na
jakościowych metodach badawczych, pozwalających lepiej poznać czynniki odpowiedzialne za
efektywność nauczania w danej szkole. W latach 2009-2012 badania jakościowe muszą objąć nie mniej
niŜ 30 celowo dobranych szkół, ze szczególnym uwzględnieniem liceów ogólnokształcących. W okresie
poprzedzającym egzaminy końcowe (nie później niŜ dwa tygodnie przed datą egzaminu końcowego –
daty egzaminów końcowych uwarunkowane są przez typy szkół) w szkole pogimnazjalnej Wykonawca
musi przeprowadzić pomiary uwarunkowań emocjonalnych i motywacyjnych wyników na egzaminie. W
badaniu Wykonawca musi uwzględnić wyniki uczniów uzyskiwane na egzaminie gimnazjalnym, egzaminie
maturalnym i egzaminie zawodowym. Metodologia badania: Badanie ma być badaniem podłuŜnym.
Badanie musi być przeprowadzone na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie uczniów nie mniejszej niŜ
5000 uczniów z co najmniej 150 szkół (w tym zasadnicze szkoły zawodowe, technika ogólnokształcące i
licea ogólnokształcące). Alokacja próby ma zapewnić porównywanie wyników miedzy typami szkół. Testy
wiadomości i umiejętności muszą umoŜliwiać porównywanie wyników uczniów w czasie. Wyniki pomiarów
muszą zostać przedstawione na skalach stworzonych z uŜyciem modelowania IRT. Psychometryczna
struktura testu musi zostać udokumentowana i spełniać warunki skalowalności potrzebne do konstrukcji
skal IRT. Zastosowane testy wiadomości i umiejętności muszą gwarantować moŜliwość porównań
międzynarodowych. Kwestionariusze ankietowe muszą zawierać informacje o wykształceniu rodziców,
zawodzie, pozycji społeczno-ekonomicznej oraz o sytuacji finansowej rodziny. Zebrane dane muszą
umoŜliwić uŜycie klasyfikacji społeczno-zawodowej EGP, jak równieŜ sumarycznych wskaźników pozycji
społeczno-ekonomicznych. Wskaźniki pozycji społeczno-ekonomicznej muszą być równieŜ skalowalne
metodami IRT. Struktura organizacyjna: Wykonawca zobowiązany jest do powołania zespołu badawczego
składającego się z nie mniej niŜ trzech osób zajmujących się specyfikowanym w tym dokumencie
badaniem. Dwie osoby muszą legitymować się wykształceniem socjologicznym lub psychologicznym lub
pedagogicznym i muszą posiadać doświadczenie badawcze w sferze edukacji: co najmniej jedna
publikacja naukowa z obszaru badań edukacyjnych w czasopiśmie lub innym wydawnictwie o zasięgu
krajowym lub międzynarodowym. Jedna osoba musi legitymować się doświadczeniem metodologicznym i
statystycznym w obszarze badań wiadomości i umiejętności uczniów lub w obszarze edukacji. W
przypadku gdy któraś z osób legitymuje się wykształceniem socjologicznym lub psychologicznym lub
pedagogicznym i posiada doświadczenie
badawcze w sferze edukacji oraz posiada równieŜ
doświadczenie metodologiczne i statystyczne w obszarze badań wiadomości i umiejętności uczniów lub w
obszarze edukacji, Zamawiający dopuszcza zmniejszenie liczby członków Zespołu badawczego do dwóch.
Rezultaty badania: Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania corocznych raportów realizacyjnych.
Raporty będą musiały zdawać sprawę ze wszystkich działań badawczych zrealizowanych w ramach
zleconego badania. Coroczne raporty realizacyjne muszą być przedstawiane do 30 grudnia danego roku.
Wykonawca opracuje merytoryczny raport końcowy, który opublikuje w formie ksiąŜkowej i wyda
nakładem nie mniejszym niŜ 500 sztuk, z czego 100 sztuk zostanie przekazane Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej, kolejne 400 egzemplarzy zostanie rozesłane do uczelni i instytucji badawczych
zajmujących się badaniami edukacyjnymi i innych podmiotów wg listy przekazanej przez Zamawiającego.
Raport musi zostać przekazany Zamawiającemu nie później niŜ do 30.08.2013 roku. Wraz z
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merytorycznym raportem końcowym Wykonawca przekaŜe odpowiednio opisaną bazę danych z wynikami
badania. Promocja rezultatów: Wykonawca zobowiązany jest do promocji badań i ich wyników.
Wykonawca opublikuje w trakcie badań nie mniej niŜ trzy artykuły w literaturze fachowej, w tym
przynajmniej jeden w czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym. Wykonawca zorganizuje co najmniej
jedną konferencję naukową promującą wyniki badań w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
1.6) Wspólny słownik zamówień (CPV): 79 31 50 00-3 (usługi badań społecznych); 79 33 00 00-6
(usługi statystyczne);
1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: Nie.
1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: Nie.
2.1)

Wielkość lub zakres zamówienia
Całkowita wielkość lub zakres: powyŜej 133 000,00 euro.
Szacunkowa wartość bez VAT – 2 000 000,00 PLN

2.2)

Opcje: Nie.

3.1)

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany;

Data rozpoczęcia: 01.06.2009 r.
data zakończenia: 30.08.2013 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

III 1) Warunki dotyczące zamówienia
Informacje na temat wadium: 40 000,00 PLN
2) Warunki udziału
Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia
on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne.

• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
lub
przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i
osób zdolnych do wykonania zamówienia tzn. mają do dyspozycji nie mniej niŜ 3 osoby, które będą
wchodziły w skład Zespołu Badawczego, z których dwie legitymują się wykształceniem socjologicznym
lub psychologicznym lub pedagogicznym i posiadają doświadczenie badawcze: co najmniej jedna
publikacja naukowa z obszaru badań edukacyjnych w czasopiśmie lub innym wydawnictwie o zasięgu
krajowym lub międzynarodowym, a trzecia osoba legitymuje się doświadczeniem metodologicznym i
statystycznym w obszarze badań wiadomości i umiejętności uczniów lub w obszarze edukacji. W
przypadku gdy któraś z osób legitymująca się wykształceniem socjologicznym lub psychologicznym lub
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pedagogicznym posiada równieŜ doświadczenie metodologiczne i statystyczne w obszarze badań
wiadomości i umiejętności uczniów lub w obszarze edukacji, Zamawiający dopuszcza zmniejszenie
liczby osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował do dwóch.
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie przeprowadzenia badań wiadomości i
umiejętności uczniów tzn. wykaŜą zrealizowanie a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
co najmniej jednej usługi w zakresie badań wiadomości i umiejętności uczniów, o wartości dla kaŜdej
wykazanej usługi nie mniejszej niŜ 400 000 PLN brutto wraz z załączeniem do kaŜdej wykazanej usługi
dokumentu potwierdzającego ich naleŜyte wykonanie.
4.

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
W przypadku, gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie warunek, o którym
mowa w pkt. 2 i 3 muszą spełniać łącznie.
SPOSÓB OCENY WNIOSKU: Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie
dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia. W przypadku gdy Wykonawca wraz z wnioskiem o
dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym nie załączy oświadczeń i dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub potwierdzających udzielenie
upowaŜnienia do działania w imieniu Wykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia
tych uchybień w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŜenia konieczne będzie uniewaŜnienie
postępowania.
Za kaŜdą wykazaną usługę o której mowa w pkt. 3 potwierdzoną dokumentem potwierdzającym
naleŜyte jej wykonanie Zamawiający przyzna Wykonawcom spełniającym warunki udziału w
postępowaniu 1 punkt;
Pięciu Wykonawców, którzy zdobędą największą liczbę punktów zostanie zaproszonych do złoŜenia
oferty. W przypadku gdy nie będzie moŜliwe wyłonienie pięciu Wykonawców z uwagi na fakt, zdobycia
przez dwóch lub większą liczbę Wykonawców takiej samej ilości punktów, Zamawiający spośród nich
wybierze tych Wykonawców, u których łączna wartość usług (usługi spełniające wymogi o których
mowa w pkt. 3) będzie najwyŜsza. JeŜeli po zastosowaniu obu w/w kryteriów oceny nadal nie będzie
moŜliwe wyłonienie pięciu Wykonawców z uwagi na fakt, Ŝe kilku Wykonawców zajmie ostatnie
równorzędne miejsce Zamawiający zaprosi do składania ofert piątego i kaŜdego następnego
Wykonawcę, którzy uzyskają toŜsamą liczbę punktów i wykaŜą toŜsamą wartość usług.
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wraz z wnioskiem Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa kaŜdy z podmiotów
występujących wspólnie.
2. Podpisany wykaz w którym Wykonawca wykaŜe zrealizowanie a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat, przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia co najmniej jednej usługi w zakresie badań wiadomości i umiejętności
uczniów, o wartości dla kaŜdej wykazanej usługi nie mniejszej niŜ 400 000 PLN brutto wraz z
załączeniem do kaŜdej wykazanej usługi dokumentu potwierdzającego ich naleŜyte wykonanie.
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W/w wykaz naleŜy sporządzić uwzględniając następujące dane: 1) rodzaj i zakres zrealizowanej lub
realizowanej usługi; 2) wartość usługi brutto w PLN; 3) okres jej realizacji od (dzień, miesiąc, rok) do
(dzień, miesiąc, rok); 4) nazwa i adres Zamawiającego na którego rzecz usługa była świadczona.
W przypadku, gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie w/w warunek muszą
spełniać łącznie.
3. Podpisany wykaz, w którym Wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje lub będzie dysponował nie mniej
niŜ 3 osobami, które będą wchodziły w skład Zespołu Badawczego, z których dwie legitymują się
wykształceniem socjologicznym lub psychologicznym lub pedagogicznym i posiadają doświadczenie
badawcze: co najmniej jedna publikacja naukowa z obszaru badań edukacyjnych w czasopiśmie lub
innym wydawnictwie o zasięgu krajowym lub międzynarodowym, a trzecia osoba legitymuje się
doświadczeniem metodologicznym i statystycznym w obszarze badań wiadomości i umiejętności
uczniów lub w obszarze edukacji. W przypadku gdy któraś z osób legitymująca się wykształceniem
socjologicznym lub psychologicznym lub pedagogicznym posiada równieŜ doświadczenie
metodologiczne i statystyczne w obszarze badań wiadomości i umiejętności uczniów lub w obszarze
edukacji, Zamawiający dopuszcza zmniejszenie liczby osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował
do dwóch.
W/w wykaz naleŜy sporządzić uwzględniając następujące dane: 1) Imię i nazwisko osoby; 2)
Wykształcenie osoby; 3) Tytuł publikacji oraz nazwa czasopisma lub innego wydawnictwa, w którym
publikacja została zamieszczona; 4) Doświadczenie.
W przypadku, gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie w/w warunek muszą
spełniać łącznie.
JeŜeli w wykazie Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował naleŜy załączyć do wniosku
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa
kaŜdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŜne zaświadczenia właściwego
organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby(w przypadku gdy wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polski) w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt od 4 do 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawione nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa
kaŜdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŜne zaświadczenia właściwego
organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa
kaŜdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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7. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające
odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłoŜenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa
kaŜdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4), 6), 7) składa odpowiednio dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, Ŝe:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu;
Dokumenty o których mowa punkcie a) i b) powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków.
Dokument o którym mowa punkcie c) ogłoszenia powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków.
JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 4-7), zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Dokumenty sporządzone w językach obcych muszą być złoŜone wraz z tłumaczeniami na język polski,
poświadczonymi przez Wykonawcę.
Dokumenty wchodzące w skład mogą być przedstawiane w formie oryginałów albo kopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii
dokumentów musi być potwierdzona przez osobę/y uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
Wniosek i wszystkie załączone dokumenty powinny/a podpisać osoby/a uprawnione/a do
reprezentowania Wykonawcy ujawnione/a w rejestrze lub ewidencji. JeŜeli wniosek i wszystkie
załączone dokumenty podpisuje/ą osoba/y nieujawnione w rejestrze lub ewidencji, do wniosku naleŜy
dołączyć pełnomocnictwo dla tej osoby/tych osób, udzielone przez osobę/osoby ujawnione w rejestrze
lub ewidencji. Z pełnomocnictwa powinno wynikać upowaŜnienie do reprezentowania Wykonawcy w
postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego lub do reprezentowania Wykonawcy w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
Zamawiający dopuszcza składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą
poczty elektronicznej oraz faksu z zastrzeŜeniem wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
który naleŜy złoŜyć wraz z załącznikami (oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictwo) w formie pisemnej. KaŜda ze stron
postępowania na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji przekazanej
za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Pani Joanna Mikuła Tel. (22) 658 66 74; e-mail: przetargi@cke.edu.pl
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Skutki braku zachowania przez Wykonawców w/w wymogów ponosi Wykonawca.
Wykonawca winien umieścić wniosek w zamkniętej kopercie. Na kopercie powinien widnieć nazwa i adres
Wykonawcy oraz Zamawiającego oraz następujące oznaczenie: PO – Badanie podłuŜne „ŚcieŜki
rozwoju edukacyjnego młodzieŜy – szkoły pogimnazjalne”.
3.1) Świadczenie usługi zastrzeŜone jest dla określonego zawodu: nie
3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje
odpowiedzialnych za wykonanie usługi.

zawodowe

pracowników

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV 1) Rodzaj procedury
1.1)
Rodzaj procedury: Ograniczona przyspieszona.
Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: Konieczność rozpoczęcia badania w roku
szkolnym 2008/2009.
1.2)

Przewidywana liczba Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:
minimalna: 5; maksymalna: 5.

2) Kryteria oceny ofert
2.1)
Kryteria oceny ofert:
a) kryterium ceny: 40 pkt
b) kryterium jakości: 60 pkt
2.2)

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

3) Informacje administracyjne
3.1)
3.2)
3.3)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję Zamawiającego: CKE-WEA/XLIX/2009
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: Nie.
Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów:
20.04.2009 r. godzina 10.00.
3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
20.04.2009 r. godzina 10.00.
3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym
kandydatom: 25.04.2009 r.
3.6) Język(i), w których moŜna sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu: Polski.
SKCJA V: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
1)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: Nie.
2)
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak.
Nazwa projektu: Projekt nr II pt. „Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika
edukacyjnej wartości dodanej (EWD)”, PO Kapitał Ludzki, Priorytet III, Działanie 3.2.
3)
4)

Informacje dodatkowe: --Procedury odwoławcze: --4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa
Izba Odwoławcza, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail uzp@uzp.gov.pl. Tel. (49-22) 458
77 77. URL: www.uzp.gov.pl. Fax. (48-22) 458 77 00.
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4.2) Składanie odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: wg ustawy
Prawo zamówień publicznych.
4.3) Źródło, gdzie moŜna uzyskać informacje na temat składania odwołań: Departament Odwołań
– Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail uzp@uzp.gov.pl.
Tel. (49-22) 458 77 77. URL: www.uzp.gov.pl. Fax. (48-22) 458 77 00.
5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:
02.04.2009 r.
Data przekazania ogłoszenia do Urzędu Oficjalnych Publikacji WE: 09.04.2009
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