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EDU MOBILE – mobilny system wsparcia zarządzania szkoleniami 
(Nr projektu: WND-POWR.04.03.00-00-W341/16) 

 
Warszawa, 29.06.2017 r. 

 
ZAPYTANE OFERTOWE 
nr 1/EDUMOBILE/2017 

w formie rozeznania rynku  

dotyczące zatrudnienia Kierownika Zespołu Badawczego  
na potrzeby projektu „EDU MOBILE - mobilny system wsparcia zarządzania szkoleniami” 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

EDU Research Polska Sp. z o.o. 
ul. Ogrodowa 31/35 
00-893 Warszawa 
biuro@eduresearch.pl 

 
II. INFORMACJE OGÓLNE 
W związku z realizacją przez Zamawiającego zadania 1 projektu: „EDU MOBILE – mobilny 
system wsparcia zarządzania szkoleniami” (Nr projektu: WND-POWR.04.03.00-00-
W341/16), w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 
Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa, zapraszamy do składania ofert dotyczących 
wykonania zadań Kierownika Zespołu Badawczego.  
 
III. TRYB POSTĘPOWANIA 
Zamówienie realizowane jest w trybie rozeznania rynku zgodnie sekcją 6.5.1 Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020.  
 
IV. PRZEDMIOT ZAPYTANIA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(1) Przedmiotem rozeznania rynku jest realizacja zadań kierownika zespołu eksperckiego 

na potrzeby projektu „EDU MOBILE – mobilny system wsparcia zarządzania 
szkoleniami”. 

(2) Do zadań Kierownika Zespołu Badawczego należeć będą: 
a. Naukowa i treściowa koordynacja prac 6-osobowego zespołu 

badawczego/eksperckiego w trakcie wypracowywania rozwiązań wspólnie z 
partnerem niemieckim w zakresie mobilnego systemu wsparcia zarządzania 
szkoleniami; 

b. Koordynacja procesu wypracowania rozwiązań na rzecz projektu, ich 
testowania oraz analizowania; 

c. Merytoryczna koordynacja współpracy z partnerem ponadnarodowym w 
ramach wypracowywania rozwiązania, jego testowania oraz analizowania fazy 
testowej; 

d. Odpowiedzialność za teoretyczną i metodologiczną poprawność prowadzonych 
badań i analiz w poszczególnych etapach realizacji projektu; 

e. Uczestnictwo we wszystkich etapach tworzenia rozwiązań oraz nadzór nad ich 
poprawnością, w tym odpowiedzialność za rzetelność i poprawność 
prowadzonych działań (w tym przed instytucjami kontrolującymi); 
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(3) Merytoryczny nadzór nad spotkaniami eksperckimi, w tym przygotowanie programu 
spotkań oraz ich prowadzenie – łącznie 30 spotkań krajowych w trakcie 
wypracowania rozwiązań (śr. 5/mies.)  

(4) Szczegółowe warunki realizacji zadań Kierownika Zespołu Badawczego 
a. Przewidywany średniomiesięczny wymiar czasu pracy kierownika wynosi 30-60 

h/mies., przy czym przewidywane łączne zaangażowanie godzinowe w ramach 
realizacji poszczególnych zadań wyniesie: 
• 240 godzin w trakcie wypracowywania rozwiązań (w okresie do grudnia 

2017r) 
• 120 godzin w fazie testowania rozwiązań (grudzień 2017 – marzec 2018) 
• 120 godzin w fazie analizy efektów fazy testowania (kwiecień 2018 – lipiec 

2018) 
b. Rozliczenie wykonania zadań Kierownika Zespołu Eksperckiego nastąpi na 

podstawie rzeczywiście przepracowanych godzin w danym okresie 
rozliczeniowym potwierdzonych przyjętym protokołem o którym mowa w 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020, sekcja 6.16 punkt. 8 lit. c 

c. W ramach prowadzonych działań kierownik uczestniczyć będzie obligatoryjnie 
w 3 wizytach studyjnych w Niemczech (każdorazowo 5 dni). Termin wizyt 
ustalony zostanie w trakcie konsultacji z partnerem ponadnarodowym 
projektu. 

d. Kierownik zespołu badawczego zobowiązany jest do bieżących konsultacji 
osobistych oraz informowania Zamawiającego o postępach/stanie 
prowadzonych prac oraz wszelkich trudnościach z realizacja zaplanowanych 
działań. 

 
V. WYMAGANIA WOBEC OFERENTA  
(1) Ofertę może złożyć każdy Wykonawca spełniający określone w zapytaniu warunki. 
(2) Wykonawca wykaże (załącznik nr 1), że posiada odpowiednie kwalifikacje, 

kompetencje i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia. 
(3) Wykonawca przedstawi oświadczenie (Załącznik nr 2), że spełnia warunki 

uczestnictwa w postepowaniu dotyczące: 
a. posiadania min. 5 letniego doświadczenia zawodowego w obszarze szkolenia, 

kształcenia lub poradnictwa, 
b. posiadania stopnia naukowego min. doktora w obszarze związanym z 

edukacją, rozwojem zawodowym lub badaniami społecznymi  
c. posiadania doświadczenia w kierowaniu zespołem badawczym – zrealizowane 

min. 2 projekty badawcze w charakterze kierownika w ciągu ostatnich 5 lat 
d. znajomości języka niemieckiego lub angielskiego na poziomie min. B2. 

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: 
„spełnia / nie spełnia”. Oferta, która nie spełnia któregokolwiek z warunków zostanie 
odrzucona z postępowania. 
(4) W przypadku zaistnienia konieczności powierzenia Wykonawcy danych osobowych 
uczestników projektu, Zamawiający zawrze z Wykonawcą odrębną umowę powierzania 
przetwarzania danych osobowych. 
 
VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  
(1) Przewidywany termin realizacji zamówienia – od podpisania umowy do 31 lipca 

2018 r. 
(2) Spotkania zespołu eksperckiego będą odbywać się w godz. 8:00-18:00 w dni robocze 

oraz w soboty 8:00-16:00.  
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(3) O terminie spotkań Kierownik Zespołu Eksperckiego będzie powiadamiany nie później 
niż 7 dni przed terminem spotkania 

(4) O szczegółowych terminach realizacji wizyt studyjnych kierownik zespołu 
informowany będzie najpóźniej 7 dni przed wizytą 

 
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  
(1) Oferta powinna być przedłożona w języku polskim na formularzu ofertowym, 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, posiadać datę 
sporządzenia oraz podpis Oferenta oraz zawierać oświadczenie o spełnieniu warunków 
uczestnictwa (Załącznik nr 2); 

(2) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formie 
skanu dokumentów) na adres: biuro@eduresearch.pl lub pocztą tradycyjną, kurierem 
lub dostarczona osobiście na adres: EDU Research Polska, Biuro Projektów, ul. 
Skarbka z Gór 51G/5, 03-287 Warszawa do dnia 05.07.2017 r. do godz. 16.00 
(decyduje data wpływu). 

(3) Każdy oferent może złożyć w niniejszym zapytaniu tylko jedną ofertę. 
(4) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
(5) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  
(6) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.  
 

VIII. OCENA OFERT  
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert (niepodlegających odrzuceniu) podczas dwóch 
etapów:  
Etap 1 – Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu na podstawie żądanych dokumentów, zgodnie z formułą „spełnia – nie 
spełnia”.  
Etap 2 – W przypadku złożenia ofert przez więcej, niż dwóch wykonawców, spełniających 
warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie 
poniższego kryterium:  
 
 

Nr 

kryterium 
Opis kryteriów i sposób oceny waga 

1. Cena brutto realizacji zamówienia  60% 
 Maksymalna liczba punków (60 pkt.) uzyska oferta z 

najniższą ceną. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie 
niższą liczbę punktów.  Porównanie złożonych ofert nastąpi wg 
poniższego wzoru: 
P=(najniższa oferowana cena)/(cena badanej oferty) x 60 
punktów    
 
Maksymalna łączna liczba punków w tym kryterium to 60 pkt.  

 

2. Doświadczenie wykonawcy 40% 
  

(1) Doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi 
realizującymi (jednocześnie) badania jakościowe oraz 
ilościowe w ostatnich 3 latach (zespół badawczy = min. 3 
osoby + kierownik) 
Za kierowanie zespołem badawczym krajowym 5 punktów 
Za kierowanie zespołem międzynarodowym 10 punktów 
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Nr 

kryterium 
Opis kryteriów i sposób oceny waga 

W sumie nie więcej niż 20 punktów 
(2) Doświadczenie w zakresie publikacji naukowych wyników 
badań w ostatnich 3 latach przed złożeniem oferty: 
Za każdą recenzowaną publikację naukową dotyczącą badań 
społecznych 2 punkty, w sumie nie więcej niż 10 punktów. 
(3) Doświadczenie w koordynacji współpracy 
międzynarodowej w projektach międzynarodowych w 
ostatnich 3 latach 
10 pkt. za koordynacje współpracy w każdym projekcie 
międzynarodowym trwającym min. 6 miesięcy, przy 
uczestnictwie min. 5 ekspertów z min. 2 krajów. 
W sumie nie więcej niż 20 punktów. 
 
Maksymalna łączna liczba punków w tym kryterium to 40 pkt.  

 
Za najkorzystniejszą wybrana zostanie oferta, która uzyska łącznie największą liczbę 
punktów. 
 
W przypadku niemożności dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 
złożenie ofert o takiej samej cenie (kryterium 1) i uzyskanie takiej samej liczby punktów 
za doświadczenie (kryterium 2), Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych 
uszczegóławiających sposób realizacji zamówienia. Wykonawcy składając oferty 
dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
 
IX. DODATKOWE INFORMACJE  
W sprawach dotyczących przedmiotu rozeznania rynku należy kontaktować się z panią 
Ewą Parzyszek, ewa.parzyszek@eduresearch.pl 
 
X. ODRZUCENIE OFERT  
Zamawiający zastrzega sobie wyłączenie Wykonawcy z niniejszego postępowania w 
przypadku:  
(1) Niespełnienia warunków udziału w postępowaniu;  
(2) Niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;  
(3) Przedstawienia przez wykonawcę informacji nieprawdziwych. 
 
XI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania 
przyczyny. 
 
XII. FINANSOWANIE 
(1) Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach projektu „EDU MOBILE – mobilny system wsparcia zarządzania 
szkoleniami” (Nr projektu: WND-POWR.04.03.00-00-W341/16) realizowanego z w 
ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

(2) Z wybranymi w postępowaniu oferentami zostaną podpisane umowy. Warunki 
wynagradzania ekspertów odpowiadać będą obowiązującym w dniu podpisania 
umowy Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
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Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

(3) Wykonawcy będą rozliczani na podstawie rachunku/rachunków do umowy zlecenia nie 
częściej niż raz w miesiącu. Podstawą do wystawienia rachunku będzie pisemne 
przyjęcie wykonania czynności określonych w umowie. 

(4) Zapłata stanowiąca iloczyn liczby godzin pracy eksperta w danym okresie 
rozliczeniowym  i stawki godzinowej nastąpi w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia 
rachunku. 

 
XIII. ZAŁĄCZNIKI 
(1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 
(2) Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik nr 2 
 
 
 
 


