Warszawa, 15-01-2019
Instytut Studiów Politycznych PAN
ul. Polna 18/20
00-625 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące przeprowadzenia badania sondażowego w ramach realizacji projektu
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, nr UMO-2017/26/D/HS6/00994
(Niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy
PZP)

I. ZAMAWIAJĄCY
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
ul. Polna 18/30
00-625 Warszawa
tel. +48 22 825 52 21
WWW: www.isppan.waw.pl
E-mail: politic@isppan.waw.pl
NIP: 525-000-83-76
REGON: 006228247
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja badania sondażowego na ogólnopolskiej próbie o
efektywnej wielkości 1250 respondentów, składającej się z trzech podpróbek
wyodrębnionych na podstawie roku urodzenia.
2. Realizacja badania obejmie:
(a) losowy dobór z operatu PESEL listy imienno-adresowej osób należących do trzech
kohort wiekowych w liczbie umożliwiającej łącznie realizację 1250 kompletnych,
indywidualnych wywiadów kwestionariuszowych,
(b) przygotowanie oraz dostarczenie uzgodnionych z Zamawiającym materiałów
informacyjnych (wkładki), listów zapowiednich oraz gratyfikacji,
(c) przeprowadzenie standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych techniką CAPI
lub PAPI o przeciętnej długości od 40 do 60 minut,
(d) podjęcie dodatkowych prób dotarcia do respondentów,
(e) przeprowadzenie rzetelnej, udokumentowanej kontroli pracy ankieterów,
(f) przygotowanie zbioru danych w uzgodnionym z Zamawiającym formacie.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Badanie zostanie przeprowadzone w 2019 roku.

2.

Szczegółowe ramy czasowe uzgodnione zostaną między Zamawiającym a Wykonawcą.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent przygotuje ofertę na własny koszt i nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń wobec
Instytutu Studiów Politycznych PAN z tytułu złożenia oferty w zakresie objętym
niniejszym zapytaniem ofertowym.
2. Oferta powinna zawierać informację o posiadanym doświadczeniu w zakresie realizacji
badań naukowych (chodzi zwłaszcza o ogólnopolskie sondaże realizowane na próbie
PESEL).
3. Oferta powinna zawierać informacje o uzyskanym poziomie realizacji próby (tzw.
response rate) w sondażach zrealizowanych przez Oferenta w ostatnich pięciu latach na
próbach z operatu PESEL, a także – opcjonalnie – propozycje optymalizacji procedur
badawczych pod kątem możliwego zwiększenia tego poziomu.
4. Oferta powinna zawierać wskazanie możliwych okresów realizacji i propozycję
harmonogramu prac oraz informację o szacowanej liczbie innych badań, które będą
realizowane przez Oferenta w roku 2019 (tzw. workload).
5. Oferta powinna zawierać specyfikacje standardów oraz formatów danych, w jakich
Oferent może przygotować zbiór danych.
6. Oferta powinna zawierać informację o metodach przeprowadzenia kontroli pracy
ankieterów.
7. Oferta powinna zawierać oszacowanie kosztów przeprowadzenia badania, najlepiej
zarówno w postaci łącznej, jak i w przeliczeniu na respondenta. Oferta może mieć
charakter wariantowy.
8. Kwoty przedstawione w ofercie powinny odpowiadać kosztom brutto Zleceniodawcy, tak
aby przedstawioną ofertę można było rozpatrzyć w kontekście środków dostępnych na
realizację badania. Łączne koszty oferenta nie powinny przekroczyć 177 120 zł.
9. Oferta powinna zawierać informację o osobie upoważnionej do udzielania odpowiedzi na
dodatkowe pytania dotyczące oferty.

V. KRYTERIA OCENY OFERTY
1. Oceniając złożone oferty, Zamawiający będzie kierował się kompletnością przesłanej
informacji ofertowej, proponowaną ceną, doświadczeniem w realizacji badań naukowych
i ich jakością.
2. Wybrana zostanie jedna oferta najlepiej spełniająca warunki określone w zapytaniu.
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna zostać przesłana do 15 II 2019 r. za pośrednictwem poczty tradycyjnej (z
dopiskiem Dział Obsługi Badań Naukowych) lub w postaci elektronicznej na adres e-mail:
ewa.snopkiewicz@isppan.waw.pl (tel. +48 22 825 52 21, wew. 125).

VII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji merytorycznych udziela kierownik projektu: dr Ireneusz Sadowski
(adres e-mail: sadowski@isppan.waw.pl).

