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Warszawa, 2018-09-11 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr NA-34/18 

 

na wybór Wykonawcy działającego na rzecz osób z niepełnosprawnością narządu wzroku 

w celu realizacji zadania badawczego pn. „Wirtualne akustyczne środowisko pracy na 

potrzeby badań percepcji sygnałów akustycznych i orientacji przestrzennej ze 

szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością wzroku”. 

 

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 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy działającego na rzecz osób z 

niepełnosprawnością narządu wzroku, której zadaniem będzie rekrutacja osób z 

niepełnosprawnością narządu wzroku do badań postrzegania dźwięków w 

Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym, 

obejmująca: 

1) Rekrutację 7 osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Kryteria kwalifikacji: wiek 

(30-40 lat), płeć (mężczyźni), poziom samodzielności osób (samodzielność w 

poruszaniu się w przestrzeni publicznej), sprawny obustronnie słuch. 

2) Skierowanie zrekrutowanych osób do udziału w jednorazowych badaniach 

postrzegania dźwięków w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym 

Instytucie Badawczym. 

3) Opłacenie wynagrodzenia osobom biorącym udział w badaniach i zrealizowanie 

wszelkich formalności z tym związanych. 
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KRYTERIUM OCENY OFERT  

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:  

 ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia,  

 doświadczenia w rekrutacji osób z niepełnosprawnością narządu wzroku osób do 

badań naukowych, 

 doświadczenia w realizacji przedsięwzięć/projektów obejmujących wywiady lub 

badania z udziałem osób z niepełnosprawnością narządu wzroku  

 

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  50 C=Cmin/Cof x50  

C-liczba punktów 
do uzyskania w 
kryterium cena  

Cmin-cena 
najniższa  

Cof-cena badanej 
oferty  

Formularz 
ofertowy – 
załącznik nr 1  

2 Doświadczenie w rekrutacji osób z 
niepełnosprawnością narządu wzroku 
osób do badań naukowych 

30 1 lub więcej 
rekrutacji do 
badań naukowych 
– 30 pkt. 

Formularz 
ofertowy – 
załącznik nr 1  

3.  Doświadczenie w realizacji 
przedsięwzięć / projektów 
obejmujących wywiady lub badania z 
udziałem osób z niepełnosprawnością 
narządu wzroku 

20 1 przedsięwzięcie 
/ projekt 
obejmujący 
wywiady lub 
badania - 10 pkt. 

2 i więcej 
przedsięwzięcia / 
projekty 
obejmujące 
wywiady lub 
badania - 20 pkt. 

Formularz 
ofertowy – 
załącznik nr 1  

 

II. TERMIN REALIZACJI  

Termin realizacji zamówienia do 3 tygodni od dnia zamieszczenia, na stronie CIOP-PIB 

informacji o wyniku postępowania. 
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III. WARUNKI ZŁOŻENIA OFERTY  

 

Ofertę zawierającą wymagane informacje należy złożyć na formularzu ofertowym, 

stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, do dnia 18.09.2018 r.  do godz. 

16:00 drogą elektroniczną na adres lmorzyns@ciop.pl, rmlynski@ciop.pl  

 

Informacja o zakończeniu postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej: 

www.ciop.pl, zakładka: O Instytucie – Zapytania Ofertowe.  

 

Wszelkie pytania należy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy 

lmorzyns@ciop.pl, rmlynski@ciop.pl lub dzwoniąc pod nr tel. 22 623-32-97.  

Integralne części zapytania ofertowego stanowią:  

1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;  

http://www.ciop.pl/
mailto:lmorzyns@ciop.pl

