
 

 

Ogłoszenie o zamówieniu 

 

Realizacja usługi polegającej na rekrutacji ekspertów do paneli eksperckich, 

wsparciu technicznym w trakcie realizacji paneli oraz sporządzeniu transkrypcji  

w ramach badania pn. ”Zapotrzebowanie na kształcenie na kierunkach 

nauczycielskich” 

 

Opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji: 

I Uzasadnienie realizacji badania  
 

Według prognoz opublikowanych w ramach badania Barometr Zawodów 2021, nauczyciel przedmiotów 

zawodowych oraz nauczyciel praktycznej nauki zawodu to profesje, w których branża edukacyjna  

w szczególności odczuwa i odczuje w tym roku deficyt poszukujących pracy. W ujęciu regionalnym deficyt 

poszukujących pracy w zawodzie nauczyciel praktycznej nauki zawodu dotknie 10 województw, a w zawodzie 

nauczyciel przedmiotów zawodowych – 12. W żadnym województwie nie prognozuje się natomiast nadwyżki 

poszukujących pracy w tych zawodach względem potrzeb rynku. Wśród głównych przyczyn braków 

kadrowych wskazuje się „lukę pokoleniową” – starzenie się dotychczasowej kadry i odejścia na emeryturę 

oraz brak napływu młodych pracowników. W tym drugim przypadku obserwuje się podejmowanie 

atrakcyjniejszej pracy w sektorze przedsiębiorstw czy brak kwalifikacji wymaganych do nauczania. Podkreśla 

się także, że reforma edukacji, modernizacja szkolnictwa branżowego i działania mające na celu 

uatrakcyjnienie tej ścieżki edukacyjnej będą generowały coraz większe zapotrzebowanie na nauczycieli – 

specjalistów, także w kolejnych latach1. Zarówno liczba szkół branżowych i techników, jak i kształcących się 

w nich uczniów w roku szkolnym 2019/2020 była wyższa niż w roku 2018/20192. 

Nauczyciele kształcenia zawodowego muszą posiadać zarówno merytoryczne (związane z branżą  

czy zawodem, którego uczą), jak i pedagogiczne kwalifikacje i kompetencje. Ponadto, ciągła zmiana  

i rozwój w obszarze technologii i rozwiązań stosowanych w poszczególnych branżach wymagają  

od nich aktualizowania wiedzy, także w wymiarze praktycznym. Jednymi z podmiotów, które mogą kształcić 

przyszłe kadry szkolnictwa zawodowego są państwowe wyższe szkoły zawodowe (PWSZ).  

W 2019 roku funkcjonowało ich 343. Oferta kierunków kształcenia przyszłych nauczycieli powinna 

odpowiadać na zmiany na rynku pracy – w zakresie poszukiwanych kompetencji, nowych zawodów,  

a także na kierunki, w jakich w przyszłości będą się rozwijać gospodarki regionów – branże kluczowe  

i inteligentne specjalizacje województw, określone w dokumentach strategicznych. 

II Cel badania 

 

                                                           
1 K. Antończak-Świder, A, Biernat, T. Woźniak, Barometr Zawodów 2021. Raport podsumowujący badanie w Polsce, WUP w Krakowie, Kraków, 2020. 
2 GUS, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2019/2020, Warszawa, Gdańsk, 2020. 
3 https://radon.nauka.gov.pl/raporty/Uczelnie2019 



 

 

Głównym celem badania jest określenie zapotrzebowania na kierunki kształcenia nauczycieli  

w kontekście kierunków rozwoju regionów – branż kluczowych i perspektywicznych oraz zawodów 

deficytowych i niezbędnych na regionalnych rynkach pracy, w tym:  

1. Diagnoza rynku pracy nauczyciela w obszarze kształcenia zawodowego; 

2. Wskazanie perspektywicznych kierunków kształcenia nauczycieli. 

 

III Przedmiot zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej: 

 na skutecznej rekrutacji minimum 30, a maksymalnie 35 ekspertów do udziału w minimum 5,  

a maksymalnie w 6 panelach eksperckich realizowanych w formule on-line, 

 wsparciu technicznym w trakcie realizacji paneli, 

 sporządzeniu transkrypcji z paneli eksperckich.  

IV Zakres zamówienia i sposób realizacji 
 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia wskazany w pkt. III według następujących 

wytycznych:  

a. Wykonawca skutecznie zrekrutuje minimum 30, a maksymalnie 35 ekspertów do udziału 

w minimum 5, a maksymalnie w 6 panelach eksperckich. 

b. Wykonawca dokona rekrutacji wśród członków i ekspertów wskazanych przez 

Zamawiającego Sektorowych Rad ds. Kompetencji4. 

c. Lista Sektorowych Rad ds. Kompetencji, w ramach których Wykonawca przeprowadzi 

rekrutację wraz z pożądanym przypisaniem ich do paneli eksperckich, zostanie 

przekazana Wykonawcy w dniu zawarcia umowy.  

d. Wykonawca skutecznie zrekrutuje co najmniej 2 ekspertów reprezentujących każdą ze 

wskazanych przez Zamawiającego Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Odstępstwo od 

tego kryterium może mieć miejsce jedynie w uzasadnionych przypadkach braku 

możliwości rekrutacji wskazanej minimalnej liczby uczestników. Uczestnicy powinni być, 

w miarę możliwości, zróżnicowani pod kątem reprezentowanych środowisk. O braku 

możliwości zrekrutowania co najmniej 2 ekspertów reprezentujących daną Sektorową 

Radę ds. Kompetencji Wykonawca poinformuje Zamawiającego w formie wiadomości  

e-mail, w której przedstawi uzasadnienie. Zamawiający każdorazowo będzie podejmował 

decyzję o możliwości zmniejszenia minimalnej liczby reprezentantów danej Sektorowej 

Rady ds. Kompetencji. Wyrażenie zgody na zmniejszenie minimalnej liczby 

                                                           
4 Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/sektorowe-rady-ds-kompetencji#about 



 

 

reprezentantów danej Sektorowej Rady ds. Kompetencji nie powoduje zmniejszenia 

minimalnej liczby ekspertów, których Wykonawca ma skutecznie zrekrutować, 

wskazanej w pkt. IV.1.a. 

e. Przedstawiciele określonej Sektorowej Rady ds. Kompetencji powinni zostać 

zrekrutowani na ten sam panel. Niedopuszczalna jest rekrutacja ekspertów 

reprezentujących jedną Sektorową Radę ds. Kompetencji na różne panele. 

f. W uzasadnionych przypadkach, w tym w przypadku istotnych odstępstw od założonego 

kryterium rekrutacji 2 ekspertów reprezentujących każdą z Sektorowych Rad ds. 

Kompetencji wskazanych przez Zamawiającego (pkt. IV.1.d), Zamawiający zastrzega 

możliwość wprowadzenia zmian na liście wskazanej w pkt. IV.1.c, dotyczących 

przyporządkowania Sektorowych Rad ds. Kompetencji do paneli. 

g. Przez skuteczną rekrutację Zamawiający rozumie rekrutację zakończoną udziałem 

eksperta w panelu. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia  

w przypadku, jeżeli Wykonawca skutecznie zrekrutuje większą liczbę ekspertów niż 

maksymalna wskazana w pkt. III. 

h. Wykonawca zapewni, że eksperci zrekrutowani do udziału w badaniu posiadają wiedzę 

niezbędną z punktu widzenia realizacji celów badania. 

i. Panele eksperckie zostaną zrealizowane w całości w formie zdalnej (on-line). 

j. Panele eksperckie będą się odbywać w dni robocze, między godziną 8:00 a 20:00. 

Terminy realizacji poszczególnych paneli eksperckich zostaną uzgodnione  

z Zamawiającym i zaakceptowane przez niego. 

k. Po stronie Wykonawcy leży: dotarcie do ekspertów, skuteczna rekrutacja  

i zapewnienie udziału respondentów (według kryteriów wskazanych w pkt. IV.1.a–IV.1.h) 

w panelach eksperckich, uzyskanie zgód na udział w panelach eksperckich  

i ich rejestrację (nagranie), przekazywanie Zamawiającemu list zrekrutowanych 

ekspertów, komunikacja z ekspertami w zakresie szczegółów udziału w panelu 

eksperckim (w tym: przekazywanie materiałów przygotowanych przez Zamawiającego  

i zobligowanie do zapoznania się z nimi i przygotowania się merytorycznego do panelu, 

udostępnienie linku do udziału w panelu) oraz zapewnienie ewentualnych wynagrodzeń. 

Wykonawca upewni się i zagwarantuje, że zrekrutowani eksperci mają warunki  

do uczestnictwa w spotkaniu on-line, tj. komputer ze stałym łączem internetu, mikrofon, 

kamerę oraz ewentualnie możliwość zainstalowania na komputerze oprogramowania 

niezbędnego do realizacji badania. 

l. Wskazane w pkt. IV.1.k listy zrekrutowanych ekspertów Wykonawca będzie przekazywał 

Zamawiającemu na bieżąco, najpóźniej 2 dni robocze przed realizacją panelu 

eksperckiego. Listy będą zawierać: imię i nazwisko eksperta, miejsce pracy, stanowisko 



 

 

służbowe, nazwę Sektorowej Rady ds. Kompetencji, którą reprezentuje ekspert, funkcję 

pełnioną przez eksperta w Sektorowej Radzie ds. Kompetencji. Zamawiający po 

otrzymaniu od Wykonawcy listy zrekrutowanych ekspertów na określony panel dokona 

ich akceptacji w formie mailowej. Brak akceptacji nastąpi w sytuacji rekrutacji 

niewystarczającej liczby panelistów lub niezgodnej z ustalonym przyporządkowaniem 

Sektorowych Rad ds. Kompetencji do poszczególnych paneli. W przypadku braku 

akceptacji Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia/ poprawienia listy zgodnie  

z wytycznymi Zamawiającego. 

m. Wykonawca będzie przekazywał tygodniowe raporty z postępów w rekrutacji ekspertów. 

n. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie informować (telefonicznie i/lub e-mailowo)  

o wszelkich pojawiających się i potencjalnych trudnościach, zagrożeniach i opóźnieniach 

w przeprowadzeniu rekrutacji oraz konsultować wszelkie decyzje związane  

z przeprowadzeniem rekrutacji.  

o. Wykonawca odpowiada za zapewnienie oprogramowania do realizacji paneli 

eksperckich, wsparcie techniczne w ich trakcie (m.in. wpuszczanie respondentów na 

panel, rozwiązywanie problemów technicznych) oraz nagrywanie paneli. 

p. Wykonawca najpóźniej 2 dni robocze przed przystąpieniem do paneli eksperckich 

udostępni Zamawiającemu oprogramowanie służące do przeprowadzenia paneli i uzyska 

jego akceptację. Jeśli Zamawiający uzna, że to konieczne, Wykonawca przeprowadzi 

instruktaż obsługi oprogramowania dla Zamawiającego oraz dla uczestników.  

q. Oprogramowanie służące do przeprowadzenia paneli powinno zawierać następujące 

funkcjonalności: tablicę/flipchart umożliwiającą wspólną pracę na pliku (pisanie, 

rysowanie, zaznaczanie, komentowanie/ocenianie, zapisywanie), udostępnianie przez 

uczestników spotkania swoich ekranów/plików, tworzenia wewnętrznych pokoi  

(tzw. „breakout rooms”), zgłaszania się, (podnoszenia tzw. „łapki”), nagrywania, 

chatowania ze wszystkimi uczestnikami bądź z wybranymi osobami, ustawiania 

spersonalizowanego tła, prowadzenia spotkania w sposób ciągły przez co najmniej  

200 minut, możliwość jednoczesnego udziału minimum 10 osób. 

r. Wykonawca na 15 minut przed rozpoczęciem każdego z paneli przetestuje z uczestnikami 

oraz moderatorami jakość połączenia. 

s. Przewidywany czas trwania jednego panelu eksperckiego to około 150-180 minut. 

t. Wykonawca będzie na bieżąco (maksymalnie do 2 dni roboczych od realizacji) 

przekazywał Zamawiającemu nagrania paneli eksperckich. Zamawiający dokona 

akceptacji każdego nagrania do 1 dnia roboczego od przekazania przez Wykonawcę 

nagrania. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego Wykonawca przekaże pełne 

(dosłowne), zanonimizowane transkrypcje paneli eksperckich (z oznaczeniami 



 

 

umożliwiającymi przyporządkowanie wypowiedzi do uczestnika panelu) w formie 

elektronicznej w terminie do 5 dni roboczych od akceptacji. 

 

u. Za moderację paneli eksperckich odpowiada Zamawiający. 

 

V Produkty realizacji zamówienia 

W wyniku realizacji zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

1. nagrania wideo paneli eksperckich wskazanych w pkt. III – w formacie cyfrowym, do pobrania 

on-line, zawierające w nazwie pliku: datę realizacji panelu oraz jego numer; 

2. pełne (dosłowne), zanonimizowane transkrypcje paneli eksperckich wskazanych w pkt. III,  

z oznaczeniami umożliwiającymi przyporządkowanie wypowiedzi do uczestnika panelu,  

w formie elektronicznej, edytowalne, preferowany format: .docx, do pobrania on-line, 

zawierające w nazwie pliku: datę realizacji panelu oraz jego numer. 

 

VI Termin realizacji zamówienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się  do realizacji Przedmiotu Umowy w całości (wraz z przekazaniem 

nagrań i transkrypcji) w terminie do 5 tygodni od daty zawarcia Umowy, jednak nie później niż 

do dnia 15.11.2021 r., z zastrzeżeniem, że Wykonawca zrealizuje rekrutację w terminie 

umożliwiającym przystąpienie Zamawiającego do przeprowadzenia paneli najpóźniej w terminie 

13 dni roboczych od daty zawarcia umowy. 

VII Pozostałe informacje 

1. Wykonawca zobowiązany jest do pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (kontakt 

telefoniczny i e-mailowy). Zamawiający może wymagać bieżącej informacji na temat realizacji 

przedmiotu zamówienia wskazanego w pkt. III, w tym przedstawienia opisu sposobu rekrutacji 

ekspertów do paneli eksperckich. Wykonawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi najpóźniej 

w następnym dniu roboczym po wysłaniu pytania przez Zamawiającego. 

2. W zależności od potrzeb, Zamawiający przewiduje spotkania z Wykonawcą w formie  

on-line (jednak nie więcej niż 3 w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia), w tym spotkanie 

wprowadzające, które odbędzie się w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy 

(terminy pozostałych spotkań będą wyznaczane przez Zamawiającego co najmniej 2 dni robocze 

wcześniej). 

3. Dostarczane przez Wykonawcę w toku realizacji zamówienia dokumenty i produkty  

w formie elektronicznej powinny być przesyłane do wskazanej w umowie osoby odpowiedzialnej 

za realizację Przedmiotu Umowy. 

4. Jeżeli w niniejszym OPZ występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia  

w każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem funkcjonalności, 

nazewnictwa, etc. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku  

do wskazanych, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wszystkie 

wymagania określone przez Zamawiającego. 



 

 

 

VIII Warunki udziału w postępowaniu 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:  

 

a. posiadają doświadczenie w należytym wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 

co najmniej 3 różnych usług, z których każda odpowiadać będzie swoim rodzajem usłudze 

stanowiącej przedmiot zamówienia, w tym: 

i. obejmowała skuteczne zrekrutowanie ekspertów do co najmniej 5 zogniskowanych 

wywiadów grupowych (FGI) on-line i/lub paneli eksperckich on-line; 

b. dysponują następującymi osobami, które skierują do realizacji zamówienia: 

i. osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika projektu, która posiada doświadczenie 

w nadzorowaniu rekrutacji w co najmniej 2 projektach obejmujących rekrutację 

minimum 30 osób każdy; 

ii. co najmniej 3 rekruterami, z których każdy posiada doświadczenie w skutecznej 

rekrutacji w  minimum 2 projektach obejmujących rekrutację co najmniej  

10 ekspertów każdy; 

c. Zamawiający zastrzega, że jedna osoba nie może być skierowana przez Wykonawcę  

do pełnienia więcej niż jednej funkcji. 

 

IX Kryteria oceny ofert 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
 

a. cena oferty brutto – 30 % 
 

Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane wg następującego wzoru: 
Najniższa oferowana cena brutto 

C =  ---------------------------------------------------- x 30 
            Cena brutto oferty badanej 
 

b. opis skutecznej rekrutacji ekspertów do paneli eksperckich oraz opis potencjalnych obszarów 

ryzyka –  70% 

 
1.1 Ocenie będzie podlegać przedstawiony przez Wykonawcę opis zgodnie z poniższą tabelą. Punkty zostaną 

przyznane w skali punktowej od 0 do 70 punktów, na podstawie oceny  podkryteriów A i B. Zamawiający 

wymaga, aby Wykonawca w kryterium „opis skutecznej rekrutacji ekspertów do paneli eksperckich oraz 

opis potencjalnych obszarów ryzyka” osiągnął łącznie ocenę nie mniejszą niż 50% maksymalnej liczby 

punktów możliwej do zdobycia za to kryterium (tj. minimum 35 punktów z 70 punktów możliwych  

do uzyskania). W przypadku, gdy Wykonawca otrzyma w tym kryterium liczbę punktów mniejszą niż 

wymagane 35 punktów, oferta zostanie odrzucona. 

 

 



 

 

 

Nazwa podkryterium  
i liczba punktów 

Sposób przyznania punktów 

Podkryterium A: 
 
Opis skutecznej rekrutacji 
ekspertów do udziału w 
panelach eksperckich 
realizowanych w formule on-
line, zgodnie z zakresem 
opisanym w pkt. IV OPZ –  
 
do 35 pkt 
 

a)  za wyczerpujący opis sposobu skutecznej rekrutacji ekspertów, 
adekwatnego do celów badania i specyfiki rekrutowanej grupy, 
wraz z merytorycznym uzasadnieniem wyboru tego sposobu 
oferta otrzyma w podkryterium 35 pkt; 

b)  w przypadku przedstawienia opisu sposobu skutecznej rekrutacji 
ekspertów  z brakami w kompletności i/lub zaproponowania 
sposobu skutecznej rekrutacji ekspertów nieadekwatnego do 
celów badania i specyfiki rekrutowanej grupy i/lub braku 
merytorycznego uzasadnienia wyboru tego sposobu oferta 
otrzyma w podkryterium 0 pkt; 

c)  w przypadku braku przedstawienia opisu sposobu skutecznej 
rekrutacji ekspertów do udziału w panelach eksperckich 
realizowanych w formule on-line, oferta zostanie odrzucona. 

Podkryterium B: 
 
Opis potencjalnych obszarów 
ryzyka, mogących wystąpić w 
trakcie rekrutacji ekspertów oraz 
związanych z ich udziałem w 
panelach eksperckich, wraz ze 
wskazaniem sposobów 
minimalizujących wystąpienie 
tych obszarów ryzyka i/lub ich 
wpływ na przebieg rekrutacji 
oraz paneli eksperckich i 
terminowe wykonanie 
zamówienia –  
 
do 35 pkt 
 

a) Zamawiający przyzna po 7 pkt za każdy prawidłowo 
zidentyfikowany i uzasadniony potencjalny obszar ryzyka mogący 
wystąpić w trakcie rekrutacji ekspertów lub związany z udziałem 
ekspertów w panelach eksperckich wraz ze wskazaniem sposobu 
minimalizującego jego wystąpienie i/lub wpływ na przebieg 
rekrutacji lub realizację paneli eksperckich oraz terminowe 
wykonanie zamówienia. Za uzasadnienie potencjalnego obszaru 
ryzyka Zamawiający rozumie wskazanie, dlaczego i w jaki sposób 
ryzyko zagraża przebiegowi rekrutacji lub realizacji paneli 
eksperckich oraz terminowemu wykonaniu zamówienia; 

b) Zamawiający zastrzega, że w przypadku zaproponowania  
w ofercie opisów więcej niż 5 potencjalnych obszarów ryzyka, 
ocenie podlegać będzie tylko pierwszych 5 spośród wskazanych 
opisów potencjalnych obszarów ryzyka; 

c) za każdy opis nieprawidłowo zidentyfikowanego potencjalnego 
obszaru ryzyka mogącego wystąpić w trakcie rekrutacji ekspertów 
lub związanego z udziałem ekspertów w panelach eksperckich 
i/lub brak uzasadnienia potencjalnego obszaru ryzyka i/lub brak 
wskazania sposobu minimalizującego jego wystąpienie lub wpływ 
na przebieg rekrutacji lub realizacji paneli eksperckich oraz 
terminowe wykonanie zamówienia przyznane zostanie 0 pkt; 

d) w przypadku, gdy nie zostanie przedstawiony opis żadnego 
potencjalnego obszaru ryzyka mogącego wystąpić w trakcie 
rekrutacji ekspertów lub związanego z udziałem ekspertów w 
panelach eksperckich wraz ze wskazaniem sposobów 
minimalizujących jego wystąpienie, oferta zostanie odrzucona. 

 
1.2  Zamawiający zaznacza, że założenia zaproponowane przez Wykonawcę w kryterium „opis skutecznej 
rekrutacji ekspertów do paneli eksperckich oraz opis potencjalnych obszarów ryzyka” mogą zostać zmienione 
przed przystąpieniem do realizacji zamówienia (tj. zmodyfikowane i/lub rozszerzone zgodnie z uznaniem 
Zamawiającego w konsultacji z Wykonawcą). W szczególności dotyczy to podkryteriów, w których oferta 
uzyska 0 pkt. 



 

 

X Forma złożenia ofert 

 
1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 

a. wypełniony i podpisany Formularz oferty (załącznik nr 1; należy przesłać skan lub formularz 
podpisany podpisem elektronicznym), 

b. skan pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo podpisane podpisem elektronicznym –  
w przypadku, gdy ofertę będzie podpisywał upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, 

c. opis skutecznej rekrutacji ekspertów do paneli eksperckich oraz opis potencjalnych obszarów 
ryzyka – załącznik nie podlega uzupełnieniu. 

XI Umowa  

1. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

ogłoszenia o zamówieniu. 

XII Termin i miejsce złożenia oferty 

1. Termin: do 27 września 2021 r., do godz. 10:00 
2. Miejsce: adres mailowy: anna.lobodzinska@opi.org.pl, w tytule wiadomości należy wpisać: Badanie 

kształcenia nauczycieli – oferta na rekrutację do paneli eksperckich. 

XIII Osoby upoważnione do kontaktu  

1. Anna Łobodzińska: anna.lobodzinska@opi.org.pl 

 XIV Pozostałe postanowienia  

A. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

B. Zamawiający informuje, że Wykonawca może złożyć jedną ofertę w sposób wskazany przez 

Zamawiającego. 

C. Sposób kalkulacji ceny: Wykonawca wskaże w formularzu oferty cenę netto, stawkę podatku VAT  

i cenę brutto, obejmującą wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia. 

Podana cena musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

D. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się Zamawiającemu rażąco niska w stosunku do przedmiotu 

zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 

Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia 

ceny, w szczególności w zakresie:  

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, 

kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa  

od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych  

na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 ze zm.); 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 
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4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

E. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy. 

F. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 

do przedmiotu zamówienia.  

G.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez dokonania wyboru oferty  

w sytuacjach, gdy:  

1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;  

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający 

przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający zwiększy tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty;  

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania  

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego; 

4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą. 

H. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru oferty także wówczas,  

gdy zaistnieją okoliczności inne niż opisane w lit. G lub bez podawania przyczyny. 

I. Zamawiający ma prawo do poprawiania w ofercie:  

1) oczywistych omyłek pisarskich,  

2) oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

3) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z ogłoszeniem o planowanym zamówieniu, 

niepowodujących istotnych zmian w treści oferty 

 - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

J. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów: Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy 

do uzupełnienia dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym. 

Brak uzupełnienia przez Wykonawcę zgodnie z wezwaniem Zamawiającego skutkuje odrzuceniem 

oferty. 

K. Odrzucenie oferty: Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę Wykonawcy: 
a) który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, 
b) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia, 
c) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
d) zawiera błędy niepodlegające poprawieniu, 
e) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia przez Zamawiającego poprawienia omyłki, o której 

mowa w lit. I pkt 3), nie zgodził się na poprawienie omyłek, 
f) w kryterium „opis skutecznej rekrutacji ekspertów do paneli eksperckich oraz opis potencjalnych 
obszarów ryzyka” oferta osiągnęła łącznie ocenę mniejszą niż 50% maksymalnej liczby punktów możliwej 
do zdobycia za to kryterium (tj. mniej niż 35 punktów na 70 punktów możliwych do uzyskania). 
g) oferta jest niezgodna z ogłoszeniem lub przepisami prawa. 

L. Klauzula informacyjna: 

Klauzula Informacyjna RODO: 

Zamawiający realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (dalej: RODO) informuje, że: 



 

 

1. Administratorem danych osobowych zebranych w związku z ogłoszeniem o zamówienie publiczne  

o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy 

Instytut Badawczy, z siedzibą w Warszawie, przy al. Niepodległości 188 b. Kontakt z administratorem 

jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: opi@opi.org.pl lub tel. pod numerem 22 570 14 00. 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym kontakt w sprawach 

dotyczących danych osobowych lub realizacji praw osób których dane dotyczą jest możliwy  

za pośrednictwem adresu e-mail: iod@opi.org.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach: 

a) wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia w związku z tym umowy, 

b) archiwalnych, 

c) ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń w związku z procesem wyboru oferty. 

4. Przesłanką legalizująca przetwarzanie danych osobowych jest: 

a) w przypadku celu określonego w pkt 3a) – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne 

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych w zakresie przeprowadzenia postępowania  

o wartości poniżej kwoty 130 000 zł netto oraz postanowień „Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych o wartości poniżej kwoty 130 000 zł netto", 

b) w przypadku celu określonego w pkt 3b) – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne 

do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach, 

c) w przypadku celu określonego w pkt 3c) – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes 

administratora przejawiający się realizacją prawa do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. 

5. Dostęp do danych osobowych mają następujący odbiorcy danych: 

a) upoważnieni pracownicy Administratora oraz usługobiorcy i ich upoważnieni pracownicy, którym 

przekazano przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych  

dla Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi prawne i doradcze, 

b) podmioty uprawnione do nadzoru działalności prowadzonej przez Administratora, w oparciu 

o obowiązujące przepisy prawa. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa i będą przechowywane przez 

okres: 

a) 4 lat od złożenia oferty, 

b) w celach archiwalnych, wieczyście zgodnie z okresami przewidzianymi dla tych celów przez przepisy 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 

c) dla potrzeb ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń do upływu okresu przedawnienia roszczeń, 

a w przypadku ich wniesienia w związku z postępowaniem na realizację zamówienia do wyczerpania 

środków ochrony prawnej przysługującej stronom w tym zakresie. 

7. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw: 

a) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 

RODO), przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO będzie, 

wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, 

wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,w szczególności podania 

nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu lub jego zakończenia, 
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b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 

RODO. W przypadku realizacji żądania określonego w art. 18 RODO, ograniczenie przetwarzania 

danych będzie realizowane dopiero po zakończeniu procesu wyboru najkorzystniejszej oferty, 

c) osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez 

Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa). 

8. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest obowiązkowe, a obowiązek 

podania danych osobowych wynika z przepisów określających zasady prowadzenia zamówień 

publicznych i jest związany z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

określonym regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Zamawiającego; konsekwencją 

niepodania określonych danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu. 


