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Warszawa, dnia 4.06.2018 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr NE-74/18 

 

na wybór firmy lub osoby fizycznej do przeprowadzania analiz statystycznych danych 

pochodzących z badania ankietowego przeprowadzonego wśród 600 osób, w ramach 

projektu pn. Czynniki warunkujące zachowania zdrowotne oraz ich wpływ na zdolność 

do pracy mężczyzn 

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

Zamawiający: 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB): 

00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 

Regon: 000018046, NIP: 525-000-82-70 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wybór firmy lub osoby fizycznej do przeprowadzania 

analiz statystycznych danych pochodzących z badania ankietowego przeprowadzonego 

wśród 600 mężczyzn  

 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

 

1. Weryfikacja bazy danych, przekazanej przez Zamawiającego w pliku Excel (w tym 

m.in.: rekodowanie danych, obliczenia punktacji wykorzystanych skal). 

2. Przeprowadzenie analiz statystycznych mających na celu scharakteryzowanie 

badanej grupy mężczyzn pod kątem: wieku, wykształcenia, wykonywanego 

zawodu, rodzaju wykonywanej pracy (fizyczna vs. umysłowa), zachowań 

zdrowotnych, zdolności do pracy, hierarchii wartości, umiejscawiania kontroli 

zdrowia, płci psychologicznej oraz obecności czynników szkodliwych w miejscu 

pracy.  

3. Przeprowadzenie analiz statystycznych w celu określenia determinantów zachowań 

zdrowotnych mężczyzn (w tym ich predyktorów), w zależności od wieku, 

wykształcenia, rodzaju wykonywanej pracy.  

4. Przygotowanie raportu końcowego zawierającego opis zastosowanych metod oraz 

wykonanych analiz statystycznych wraz z ich interpretacją, w wersji elektronicznej 

przesłanej e-mailem na adres kahil@ciop.pl 
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KRYTERIUM OCENY OFERT 

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: 

 ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia – 40%; 

 doświadczenia w realizacji analiz obejmujących m.in. stan zdrowia, zachowania 

zdrowotne, zdolność do pracy – 60%. 

 

Oferta może zostać oceniona maksymalnie na 100 punktów za spełnienie ww. 

kryteriów. 

 

Oferta każdego wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu zostanie 

oceniona według: 

 

Lp Nazwa kryterium Max liczba punktów Sposób przyznania punktów Dokument 

1. Cena brutto 

40 

C=Cmin/Cofx40 

C-liczba punktów do uzyskania w 

kryterium cena 

Cmin-cena najniższa 

Cof-cena badanej oferty 

Formularz 

oferty – 

załącznik nr 1 

2. doświadczenie w 

realizacji analiz 

obejmujących m.in. 

stan zdrowia, 

zachowania 

zdrowotne, 

zdolność do pracy  

60 

1 projekt – 20 punktów, 2 projekty – 

40 pkt., 3 projekty i więcej – 60 pkt.  

Formularz 

oferty – 

załącznik nr 1 

 

TERMIN REALIZACJI 

Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.08.2018 r. 

 

WARUNKI ZŁOŻENIA OFERTY 

Ofertę zawierającą wymagane informacje należy złożyć na formularzu ofertowym, 

stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, do dnia 12.06. do godz. 16:00 

drogą elektroniczną na adres, kahil@ciop.pl   

 

 

Informacja o zakończeniu postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej: 

www.ciop.pl – O Instytucie – Zapytania Ofertowe. 

Wszelkie pytania należy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy kahil@ciop.pl. 

 

 

Integralne części zapytania ofertowego stanowią: 

1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
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