
 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

            
           Łódź, dnia 10.09.2012 r. 

 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
i Kształcenia Praktycznego 
ul. Kopcińskiego 29  
90 – 142 Łódź 
Tel.: 42 678-33-78 
Fax: 42 678-07-98 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Zamawiający: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 
ul. Kopcińskiego 29 90 – 142 Łódź zaprasza do złożenia ofert na: 
Realizacje ewaluacji zewnętrznej w ramach projektu „Kształtowanie kompetencji personalnych 
i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy”. 
Opis projektu: Projekt realizowany w ramach  Priorytetu IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Cel ogólny projektu: Wypracowanie, upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki 
edukacyjnej nowego rozwiązania w postaci Innowacyjnego Programu Szkolnego Doradztwa 
Zawodowego służącego modernizacji oferty szkół kształcenia zawodowego. 

Termin realizacji projektu: 01.12.2011 r. – 30.06.2014 r. 

Przedmiot zamówienia: realizacja ewaluacji zewnętrznej w związku z planowaną na okres 
01.12.2011 r. – 30.06.2014 r. realizacją projektu „Kształtowanie kompetencji personalnych i 
społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy” w ramach programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2. 
 
1. Realizacja ewaluacji zewnętrznej wewnętrznego obejmuje w szczególności: 
• analizę przygotowanego produktu innowacyjnego: Innowacyjnego Programu Szkolnego 

Doradztwa Zawodowego „Kim chciałbym być – kim będę” 
• przygotowanie narzędzi do ewaluacji; 
• przeprowadzenie ewaluacji wśród trzech grup: dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów w ciągu 

roku testowania projektu trzykrotnie (ex ante, mid-term, ex post): 
 
Rok szkolny 2012/13 
Liczba nauczycieli: 10,  
Liczba uczniów: 120,  
Liczba dyrektorów szkół: 10 
      a) badanie nauczycieli przed rozpoczęciem zajęć (IX/X 2012)  
      b) badanie uczniów przed rozpoczęciem zajęć (IX/X 2012) 
      c) badanie dyrektorów szkół przed rozpoczęciem zajęć (IX/X 2012)  
      d) badanie nauczycieli w trakcie realizacji zajęć (I/II 2012)  
      e) badanie uczniów w trakcie realizacji zajęć (I/II 2012)  
      f) badanie dyrektorów w trakcie realizacji zajęć (I/II 2012)  
      g) badanie nauczycieli po zakończeniu zajęć (V/VI 2013) 
      h) badanie uczniów po zakończeniu zajęć (V/VI 2013) 
      i)  badanie dyrektorów po zakończeniu zajęć (V/VI 2013) 
 
• opracowanie wyników ewaluacji w postaci raportu zbiorczego wraz z rekomendacjami 
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Termin i miejsce realizacji zamówienia: realizacja ewaluacji zewnętrznej będzie wykonywana 
od 01.10.2012 r. – 30.06.2013 r. w szkołach testujących innowacyjny produkt (realizacja badań) 
oraz poza nimi (analiza danych zastanych, opracowywanie wyników oraz rekomendacji). 

 
2. Posiadanie określonych poniżej kwalifikacji lub dysponowanie osobą posiadającą takie 

kwalifikacje, kompetencje (umiejętności, wiedzę, doświadczenie) 
• wykształcenie wyższe na kierunku psychologia lub pedagogika; 
• doświadczenie w pracy naukowej i dydaktycznej; 
• znajomość zagadnień z zakresu doradztwa zawodowego; 
• posiadanie wiedzy z zakresu badań jakościowych i ilościowych; 
• posiadanie doświadczenia z zakresu realizacji badań ilościowych i jakościowych; 
• posiadanie umiejętności opracowywania narzędzi ewaluacyjnych; 
• posiadanie wiedzy eksperckiej w dziedzinie dydaktyki; 
• posiadanie znajomości funkcjonowania placówek oświatowych; 
• doświadczenie w zakresie realizacji projektów badawczych lub ewaluacji projektów; 
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych. 

 
W przypadku firm, które odpowiedzą na zapytanie ofertowe niezbędne jest złożenie oświadczenia 
o dysponowaniu osobą/osobami spełniającą/ymi powyższe kryteria  
 

3. Kryteria oceny ofert 
Przy ocenie  brane pod uwagę będą następujące elementy: 

A cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia 50% 
B kwalifikacje i doświadczenie 50% 
 
Zamawiający oceni oferty w ten sposób, że oferta posiadająca najniższą cenę za wykonanie 
przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalnie 50 pkt, a za spełnienie kryterium kwalifikacji i 
doświadczenia również 50 pkt.  

Ad. A)  

Kryterium „cena” będzie obliczone według poniższego wzoru: 

Liczba punktów  = najniższa zaproponowana cena 
cena badanej  oferty 

 

 X50% 

Ad. B) 
 
Kryterium kwalifikacje/doświadczenie będzie obliczone zgodnie ze wskazaną punktacją: 
 
   
Doświadczenie w pracy naukowej i 
dydaktycznej 

Do 10 lat – 5 pkt. 
Od 11 do 20 lat – 10 pkt. 
Od 21 do 30 lat – 15 pkt. 
Powyżej 31 lat – 20 pkt. 
 Łącznie 50 pkt. Zrealizowane projekty badawcze lub 

ewaluacja projektów (ilość) 
Do 5 – 5 pkt. 
Od 6 do 10 – 10 pkt. 
Powyżej 11 – 15 pkt. 

Ocena zaproponowanych narzędzi 
ewaluacyjnych – opis badania  

Maksymalnie 15 punktów 
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Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, 

w oparciu o ustalone wyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą. 
Zamawiający wskaże termin oraz miejsce podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta 

została wybrana.  
 
5. Miejsce i termin złożenia oferty: 

 
osobiście:  
 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego ul. Kopcińskiego 29, 
90-142 Łódź, sala 209 II piętro, w terminie od 10.09.2012 do 19.09.2012 r. do godz. 16.00 
 
lub 
 
za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
 
na adres e-mail gobart2@op.pl, w terminie od 10.09.2012 do 19.09.2012 r. do godz. 16.00 
 

6. Sposób przygotowania oferty:  
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. 

7. Termin i miejsce weryfikacji ofert: 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego ul. Kopcińskiego 29  
90-142 Łódź, sala  210 piętro II 20.09.2012 r. godz. 10.00 

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: 
 Małgorzata Bartosiak tel. 42 678-33-78  

                                                                                                          
Załączniki:                                                                                                                                                             

1. Formularz oferty 
2. Wzór umowy                                                                          

podpis zamawiającego 
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Załącznik nr l do Zapytania ofertowego - formularz ofertowy 
 
 
Nazwa i adres składającego ofertę: 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

Zamawiający:  
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 90-142 Łódź,  
ul. Kopcińskiego 29 

FORMULARZ OFERTY 

Ja, niżej podpisany: ............................................................................................................................... 

działając w imieniu/na rzecz: 
................................................................................................................................................................ 

z siedzibą w /adres osoby fizycznej 

................................................................................................................................................................ 

nr REGON: .............................................. 

NIP: .......................................................... 

nr tel.: ....................................................... 

nr fax: ........................................................ 

Oferuję zrealizowanie zamówienia na pełnienie funkcji członka zespołu ewaluacyjnego 
wewnętrznego w ramach projektu „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole 
zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy” realizowanego w ramach programu Priorytetu IX, 
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2.  Podniesienie atrakcyjności i 
jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z zapytaniem 
ofertowym. 
Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach umowy o dzieło/zlecenia wynosi: 
..........................................................., słownie....................................................................................... 
Realizatorem badania ewaluacyjnego będzie: .......................................................... 
 
Oświadczam, iż spełniam kryteria określone poniżej: 
• wykształcenie wyższe na kierunku psychologia lub pedagogika; 
• doświadczenie w pracy naukowej i dydaktycznej; 
• znajomość zagadnień z zakresu doradztwa zawodowego; 
• posiadanie wiedzy z zakresu badań jakościowych i ilościowych; 
• posiadanie doświadczenia z zakresu realizacji badań ilościowych i jakościowych; 
• posiadanie umiejętności opracowywania narzędzi ewaluacyjnych; 
• posiadanie wiedzy eksperckiej w dziedzinie dydaktyki; 
• posiadanie znajomości funkcjonowania placówek oświatowych; 
• doświadczenie w zakresie realizacji projektów badawczych lub ewaluacji projektów; 
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych. 
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Ponadto oświadczam, iż: 
a. w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się na wniosek zamawiającego okazać 

dokumenty potwierdzające doświadczenia złożone w niniejszej ofercie. 
 b. po zapoznaniu się z warunkami zamówienia w pełni je akceptuję i nie wnoszę do nich 

zastrzeżeń. 
 
c) posiadam wskazane doświadczenie i proponuję wskazany schemat ewaluacji1

 
: 

Kategoria  Ilość 
lat/projektów 

Nazwy/tytuły projektów: 

Doświadczenie w pracy naukowej i 
dydaktycznej 

  
 
 
 
 

Zrealizowane projekty badawcze lub 
ewaluacja projektów (ilość) 

  
 
 
 
 
 

Ocena zaproponowanych narzędzi 
ewaluacyjnych – opis badania  

 
 
 
 
 
 

 
 
Wypełnia firma: 
 
Oświadczam, iż jako firma………………………… dysponuję osobą/osobami spełniającą/ymi 
powyższe kryteria: …………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Miejscowość, data: ......................                           .......................................................... 

Podpis Oferenta 
 
 
                                                 
1 Istnieje możliwość opisania doświadczenia i kwalifikacji oraz propozycji ewaluacji poza wskazanym wzorem. 
Konieczne jest jednak wskazanie w tabeli informacji o dodatkowym załączniku zawierającym wymagane treści. 
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