
Nr postępowania: 3/ZP/2013 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
 
Chrześcijańska Akademia Teologiczna 
 
ul. Miodowa 21 C 00-246 Warszawa, tel. 22 635 68 55, fax. 22 635 95 34 

 
ogłasza przetarg nieograniczony na  

 
Przeprowadzenie badań  ilościowych (badanie pilotażowe i badanie 
zasadnicze) poświęconych racjonalności kształcenia szkolnego 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej: 

www.chat.edu.pl/o-uczelni/zamowienia-publiczne/ 

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania ilościowego złożonego z dwóch 
komponentów: 1) pilotażu Kwestionariusza Racjonalności Kształcenia pełniącego funkcję 
badania walidacyjnego oraz 2) badania głównego – o charakterze opisowym i wyjaśniającym. 

 
Klasyfikacja CPV: 79 31 50 00-5 usługi badań społecznych  
 
Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w §3 SIWZ. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Termin wykonania zamówienia – komponent 1, o którym mowa w § 3 SIWZ – najpóźniej do 
24 grudnia 2013 r.; komponent 2, o którym mowa w § 3 SIWZ – najpóźniej do 31 maja 2014 
r.  

 
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: 

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 
ustawy. 

2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na 
postawie art. 24 ust. 1 ustawy.  

3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

 
Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego 
warunku odbędzie się na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu (załącznik 1 do SIWZ). 
 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.; 
Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje 
należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) co najmniej: 
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−  2 badań, w ramach których przeprowadzano badanie pilotażowe 
psychologicznych narzędzi diagnostycznych lub testów osiągnięć 
szkolnych. 

− 3 badań dotyczących adaptacji i/lub konstrukcji testów 
psychologicznych lub pedagogicznych. 

− 3 badań ilościowych na próbie nie mniejszej niż 1500 osób, każde 
badanie, w tym co najmniej 2 badania społeczne lub edukacyjne 
realizowane na terenie szkół na próbach liczących co najmniej 50 
szkół każde badanie, w tym co najmniej jedno było przeprowadzone 
techniką ankiety audytoryjnej.  

 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, tj. zespołem składającym się z co najmniej 21 osób, 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z których: 
 

 - kierownik badania powinien spełniać następujące wymagania:  
 a) doświadczenie w kierowaniu badaniami społecznymi (kierowanie minimum 
 5 badaniami społecznymi w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania 
 ofert); 
 b) wykształcenie kierunkowe: socjologiczne, pedagogiczne lub 
 psychologiczne. 
 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego 
warunku odbędzie się na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu (załącznik 1 do SIWZ). 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania powyższych warunków - na podstawie 
złożonych oświadczeń i dokumentów : spełnia/nie spełnia. 

 
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty 
Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w 
następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach: 

 
L.
p. 

Kryterium Liczba punktów 
(waga) 

1. Cena 50 

2. Sposób organizacji badania, w tym: 30 
2a - propozycja szczegółowego harmonogramu badania 15 
2b - propozycja scenariusza pierwszej rozmowy z dyrektorem 

szkoły  
15 

3. Opis kluczowych trudności badania i sposoby zapobiegania 
im 

20 

 RAZEM 100 
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2. W kryterium 1 Cena najwyższą liczbę punktów (50) otrzyma oferta zawierająca najniższą 
cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: 
 
Liczba punktów oferty = (cena oferty najtańszej x 50): cena oferty ocenianej. 
 

3. Kryterium nr 2 „Sposób organizacji badania” – maksymalnie 30 punktów na 100 
możliwych ogółem. Każdy z członków komisji przetargowej dokona indywidualnie oceny 
w ramach następujących podkryteriów: 

 
 a) Propozycja szczegółowego harmonogramu: 

– 15 pkt w pełni jasny i kompletny opis harmonogramu przebiegu prac, ich podziału 
pomiędzy zespół badawczy i spójny opis współpracy z Zamawiającym,  

– 10 pkt niewielkie braki w opisie czasu przebiegu prac, ich podziału oraz w opisie 
współpracy z Zamawiającym, nieutrudniające przebiegu prac, 

– 5 pkt istotne braki w opisie czasu przebiegu prac, ich podziału oraz w opisie 
współpracy z Zamawiającym, nie dające pewności co do właściwego przebiegu prac,  

– 0 pkt brak opisu. 

b) Propozycja scenariusza pierwszej rozmowy z dyrektorem szkoły: 

– 15 pkt w pełni precyzyjny i kompletny plan rozmowy zawierający różne sposoby 
zachęcenia respondentów do udziału w badaniu gwarantujący skuteczną rekrutację 
szkół,  

– 10 pkt częściowo precyzyjny i kompletny plan rozmowy zawierający różne sposoby 
zachęcenia respondentów do udziału w badaniu gwarantujący skuteczną rekrutację 
szkół,  

– 5 pkt częściowo precyzyjny i kompletny plan rozmowy zawierający różne sposoby 
zachęcenia respondentów do udziału w badaniu nie gwarantujący w pełni skutecznej 
rekrutację szkół,  

– 0 pkt nieprecyzyjny i niekompletny plan rozmowy zawierający różne sposoby 
zachęcenia respondentów do udziału w badaniu nie gwarantujący skutecznej 
rekrutację szkół. 

4. Kryterium nr 3 „Opis kluczowych trudności badania i sposoby zapobiegania im” – 
maksymalnie 20 punktów na 100 możliwych ogółem. Każdy z członków komisji 
przetargowej dokona indywidualnie oceny w ramach których przyzna następującą ilość 
punktów: 
 

– 20 pkt podanie czterech trudności mogących wystąpić podczas realizacji badania  
i precyzyjny opis skutecznych sposobów zapobiegania im,  

– 15 pkt podanie trzech trudności mogących wystąpić podczas realizacji badania i 
precyzyjny opis skutecznych sposobów zapobiegania im,  

– 10 pkt podanie dwóch trudności mogących wystąpić podczas realizacji badania i 
precyzyjny opis skutecznych sposobów zapobiegania im, 

– 5 pkt podanie jednej trudności mogącej wystąpić podczas realizacji badania i 
precyzyjny opis skutecznego sposobu zapobiegania jej, 
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 – 0 pkt brak podania właściwej trudności mogącej wystąpić podczas realizacji badania 
 lub nieprecyzyjny opis zapobiegania poprawnie określonym trudnościom. 
 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Miodowej 21 C, 
w Rektoracie uczelni (I piętro, budynek B) lub przesłać na ten adres, w terminie do 
09.12.2013 roku, do godziny 1000. 
 
Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu 02.12.2013r. 
 
 
 
 
 


