
 
 

 Ogłoszenie o zamówieniu – zapytanie ofertowe 

Usługa obejmująca przeprowadzenie badania gotowości do podjęcia pracy przez osoby długotrwale 
bezrobotne w największych miastach Dolnego Śląska. 
 

 (data publikacji:   19.07.2017 r.) 

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na wykonanie badania gotowości do 
podjęcia pracy przez osoby długotrwale bezrobotne w największych miastach Dolnego Śląska, tj. w Jeleniej 
Górze, Legnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu, obejmującego: m.in. opracowanie koncepcji badania, 
skonstruowanie narzędzi badawczych, przeprowadzenie badania, opracowanie raportu końcowego wraz                    
z wnioskami i rekomendacjami, opracowanie prezentacji multimedialnej, przygotowanie i przekazanie 
zamawiającemu 1 egzemplarza wersji papierowej raportu końcowego badania, 50 szt. płyt CD z raportem 
końcowym, 2 płyt CD z prezentacją multimedialną oraz organizację spotkania dla ok. 40 osób, podczas 
którego wykonawca przedstawi wyniki badania. 

 
Kompleksowa oferta powinna zawierać: 
- formularz ofertowy; 
- założenia metodologiczne badania; 
- wykaz usług wykonanych przez oferenta ; 
- wykaz osób wskazanych do wykonania zamówienia. 
 
Do niniejszego ogłoszenia dołącza się: 
 
Formularz ofertowy zawierajacy następujące załączniki: 

1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) z załącznikami wyszczególnionymi poniżej: 
załącznik nr 1a - założenia metodologiczne badania, 
załącznik nr 1b - wykaz usług wykonanych przez oferenta, 
załącznik nr 1c - wykaz osób wskazanych do wykonania zamówienia, 
załącznik nr 1d – protokół odbioru. 

2. Projekt umowy. 
 
Założenia metodologiczne badania przygotowane w oparciu o Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
(SOPZ), załącznik nr 1a, zawierające w szczególności: 

1.Opis sposobu organizacji przeprowadzenia badania metodą wywiadów kwestionariuszowych, projekt 
scenariusza badania wraz ze wskazaniem  tematów badawczych, uzasadnienie celowości dobrania tematów 
badawczych i  zastosowania w tej technice badawczej.  

2.Opis przeprowadzenia badania metodą zogniskowanego wywiadu grupowego. Wybór typów wywiadów              
i tematów badawczych wraz  z uzasadnieniem celowości ich zastosowania. 

3.Czas realizacji przedmiotu zamówienia, propozycje terminów wykonania poszczególnych etapów 
zamówienia. 
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4.Zaświadczenia dotyczące stosowania w swojej pracy standardów jakości realizacji badań rynku i opinii 
społecznej w terenie. 

 
Wykaz usług wykonanych, załącznik nr 1b do SOPZ, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, 
również wykonywanych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy  
i doświadczenia, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom 
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  
i odbiorców. Zamawiający żąda, aby wykaz zawierał co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem 
głównym usługom tj. polegającym na przeprowadzeniu badań i analiz z zastosowaniem metod ilościowych                 
i jakościowych oraz opracowaniu raportu, o wartości każdej usługi co najmniej 40 000 zł brutto                                 
(w przypadku, jeżeli wartość usługi została wyrażona w umowie w walucie obcej – wyrażona w złotych 
równowartość kwoty co najmniej 40 000 zł brutto, wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy na 
wykonanie usługi), w tym co najmniej 1 usługi dotyczącej tematyki związanej z obszarem rynku pracy.  

Wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, załącznik nr 1c do SOPZ,                                 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz 
informacji o podstawie dysponowania tymi osobami. 

 W skład zespołu badawczego powinny wchodzić co najmniej osoby: 

a) osoba pełniąca funkcję kierownika posiadająca co najmniej 3 – letnie doświadczenie  w kierowaniu                       
i nadzorowaniu badań, 

b) co najmniej 1 osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu badań ilościowych i/lub badań 
fokusowych w zakresie badań społecznych. 

W skład ww. zespołu powinien wchodzić co najmniej jeden pracownik naukowy (ze stopniem co najmniej 
doktora) legitymujący się posiadaniem doświadczenia i publikacji naukowych z zakresu badań. Wymóg ten 
może spełniać jedna z ww. osób lub inna dodatkowa osoba wchodząca w skład zespołu badawczego. 

Termin wykonania badania: do 30 listopada 2017 roku. 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w dwóch kopertach/opakowaniach (kopercie i kopercie 
zewnętrznej), w tym kopertę zewnętrzną należy zaadresować na siedzibę Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 5B z zaznaczeniem „Oferta na badanie gotowości do podjęcia 
pracy przez osoby długotrwale bezrobotne w największych miastach Dolnego Śląska.”  
do dnia 31.07.2017 r. do godziny 10.00. 
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.07.2017 r. o godz.10.30. 
 
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie. 
1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do 

skontaktowania się z wybranymi oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert. 
2. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów 

stosowanych w urzędzie stanowiących załącznik do formularza ofertowego. 
3. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem       

w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 
4. Zamawiający zastrzega, że całościowa cena stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy                         

o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, jego oferta zostanie odrzucona. 
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Wszelkich dodatkowych informacji udziela: 

Danuta Florek, Wydział Rynku Pracy 

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, 

Tel. 74 88 66 559 

e-mail: danuta.florek@dwup.pl  

 

Załączniki do pobrania: 

- formularz ofertowy, 

- SOPZ z załącznikami, 

- projekt umowy. 

Załączniki do pobrania w wersji edytowalnej: 

- formularz ofertowy, 

- załącznik nr 1a do SOPZ - założenia metodologiczne badania, 

- załącznik nr 1b do SOPZ - wykaz usług wykonanych przez oferenta, 

- załącznik nr 1c do SOPZ - wykaz osób wskazanych do wykonania zamówienia. 
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