Zapytanie ofertowe dla zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp
Nr NE-40/2019 z dnia 3.04.2019 r.
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, do którego nie mają
zastosowania przepisy ustawy Pzp, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie
zamówienia obejmującego:
Przeprowadzenie badań ankietowych dotyczących równowagi praca – życie wśród pracowników
zatrudnionych w nowych formach (N=600) wraz z analizą statystyczną otrzymanych wyników na
potrzeby wniosku tematycznego NPZ pn. Równowaga między życiem prywatnym a zawodowym w
kontekście nowych form zatrudnienia
Zamówienie jest finansowane ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.
I. Zamawiający
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
NIP: 5250008270
II. Przedmiot Zamówienia
KOD CPV: 79311200-9 Usługi przeprowadzania badań ankietowych
79311300-0 Usługi analizy ankiet
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie badań kwestionariuszowych dotyczących
równowagi praca – życie wśród pracowników zatrudnionych w nietypowych formach (N=600) wraz
z analizą statystyczną otrzymanych wyników.
W ramach analizy wyników Wykonawca przeprowadzi następujące statystyki:
 statystyki opisowe
 istotności różnic
 korelacje
 regresje/modelowanie strukturalne.
Każda ankieta powinna zostać osobno zakodowana według klucza przesłanego przez
Zamawiającego. Komplet zakodowanych ankiet powinien zostać sporządzony w pliku Excel. Na
podstawie przeprowadzonych i zakodowanych ankiet należy przygotować raport statystyczny
(zawierający opis zastosowanych metod oraz wykonanych analiz statystycznych).
2. Próba badawcza
Kryteria doboru grupy badanej:
 płeć (300 kobiet, 300 mężczyzn)
 wiek 18-65 lat
 forma zatrudnienia (zatrudnienie na: okres próbny, czas określony, na zastępstwo, na
część etatu, praca zdalna, praca na wezwanie, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa
agencyjna, praca nakładcza, praca tymczasowa, dzielenie pracy (job sharing), praca
rotacyjna, outsourcing, samozatrudnienie).

4. Narzędzia badawcze
Książeczka ankietowa zawierająca:
 ankietę własną
 Kwestionariusz Psychospołeczny (Copenhagen Psychosocial Questionnaire – COPSOQ)
(Kristensen, Borg, 2005),
 SWLS – Skala Satysfakcji z życia;
 GHQ 12 – kwestionariusz do oceny zdrowia ogólnego (w tym psychicznego)
 WAI – Indeks Zdolności do Pracy, wersja krótsza,
 Mini-COPE – Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem
Cała książeczka ankietowa zawiera ok. 200 pytań jedno- i wielokrotnego wyboru.
5. Termin wykonania zamówienia: do 30.06.2019 r.
III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, w tym
wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków
1. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci posiadający doświadczenie w zakresie realizacji
analiz statystycznych obejmujących m.in.
a) następujące testy statystyczne:
- Chi-2,
- Analiza wariancji (ANOVA),
- t-studenta dla grup zależnych,
- t-studenta dla grup niezależnych,
- U Manna-Whitneya,
- Kruskala-Wallisa,
- Wilcoxona,
- Analiza wspólczynnikowa: Alfa Cronbacha, V Cramera, Pearsona, Spearmana, McNemara, tau
Kendalla
b) następujące zaawansowane analizy statystyczne:
- Regresja prosta,
- regresja wieloraka,
- regresja logistyczna,
- analiza skupień,
- analiza czynnikowa,
- analizy psychometryczne,
- tworzenie norm,
- analiza log liniowa,
- analiza korespondencji
c) modele statystyczne.
2. Kryteria oceny ofert wraz z podaniem ich wag punktowych:
Oferta każdego Oferenta, który spełni warunki udziału w postępowaniu, zostanie oceniona według
następujących kryteriów:
1

2

3
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Lp. Nazwa kryterium

Maks.
liczba pkt.

Sposób przyznania
pkt. w kryterium

1.

40 pkt.

C = Cmin/Cof x 40
C = liczba punktów do uzyskania
w kryterium cena
Cmin – cena najniższa
Cof – cena badanej oferty

C – cena brutto

2.

DB – doświadczenie w zakresie realizacji 60 pkt.
badań ankietowych wśród osób
zatrudnionych w nowych (nietypowych)
formach

Doświadczenie w realizacji badań ankietowych:
a) 1 badanie – 20 pkt.
b) 2 badania – 40 pkt.
c) 3 i więcej badań – 60 pkt.

Oferta może zostać oceniona maksymalnie na 100 pkt.
W sytuacji, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, przy jednoczesnej tej
samej wartości cenowej oferty, Zamawiający podejmie dodatkowe negocjacje w kwestii ceny, z
wszystkimi Oferentami, których oferty otrzymały najwyższą liczbę punktów w ocenie końcowej.

3. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków
Spełnienie przez Oferenta powyższych kryteriów będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie
Oferenta zawarte w Formularzu ofertowym, poświadczone referencjami dołączonymi w pliku Word
lub – jeśli oferta zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej - w postaci skanu
(np. JPG, PDF).
W toku badania ofert Zamawiający zastrzega sobie możliwość wnioskowania do Oferenta o złożenie
wyjaśnień w stosunku do złożonej oferty oraz przedstawienia dodatkowych dokumentów, jeżeli
złożone przez Oferenta razem z ofertą budzą wątpliwości. Oferent zobowiązany jest udzielić
wyjaśnień lub złożyć dodatkowe dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (nie
krótszym niż 1 dzień roboczy). Brak udzielenia wyjaśnień lub złożenia dodatkowych dokumentów
może skutkować odrzuceniem oferty danego Oferenta.
IV. Wymagania dotyczące przygotowania oferty
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zastosowaniem Formularza oferty, stanowiącego
Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego wraz Oświadczeniem o braku powiązań
osobowych i kapitałowych.
2. Oferta cenowa powinna obejmować wynagrodzenie brutto za wykonanie całości prac objętych
zapytaniem ofertowym, w kwocie brutto, uwzględniającej odpowiednio podatek VAT dla osób
prowadzących działalność gospodarczą będących czynnymi podatnikami podatku VAT, zaś
w przypadku innych osób wszystkie obciążenia wynagrodzenia Oferenta, w tym zaliczkę na podatek
dochodowy dla osób fizycznych oraz wszelkie inne podatki i opłaty wynikające z obowiązujących
przepisów prawa.
3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.
V. Miejsce i sposób składania ofert, pytania i odpowiedzi
Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę w terminie do 10 kwietnia 2019 r., w formie:
 elektronicznej w formie skanu (np. JPG, PDF) na adres mailowy: kahil@ciop.pl oraz
kapaw@ciop.pl (decyduje data i godzina otrzymania przez Zamawiającego)
W tytule należy wpisać: „Oferta_badania ankietowe NPZ”,
Oferta powinna być własnoręcznie podpisana przez Oferenta i zawierać wszystkie wymagane
załączniki.
lub


osobiście (decyduje data i godzina otrzymania przez Zamawiającego) na adres:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
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W zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta_badania ankietowe NPZ”,
Oferta powinna być własnoręcznie podpisana przez Oferenta, trwale spięta i zawierać wszystkie
wymagane załączniki.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Dodatkowych informacji udziela dr Katarzyna Hildt-Ciupińska, tel. 22-623-37-81 lub e-mail:
kahil@ciop.pl.
VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszych ofert
1. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o
terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego.
3. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Oferent zobowiązany jest zawrzeć niezwłocznie umowę
z Zamawiającym.
VII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z niniejszym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralny Instytut Ochrony Pracy –
Państwowy
Instytut
Badawczy
z
siedzibą
przy
ul.
Czerniakowska
16,
00-701 Warszawa;
2) Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony danych nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@ciop.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem nr NE-40/2019 na „Przeprowadzenie badań ankietowych
dotyczących równowagi praca – życie wśród pracowników zatrudnionych w nowych formach
(N=600) wraz z analizą statystyczną otrzymanych wyników na potrzeby wniosku tematycznego
NPZ pn. Równowaga między życiem prywatnym a zawodowym w kontekście nowych form
zatrudnienia” prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
VIII. Zmiana i unieważnienie postępowania w trybie zapytania ofertowego
Zamawiający może w każdym momencie unieważnić niniejsze postępowanie.
IX. Warunki zmiany istotnych postanowień umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie
obowiązujących przepisów prawa lub wymogów dotyczących realizacji Projektu w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
X. Załączniki
Następujące dokumenty stanowią załączniki do niniejszego Zapytania:
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

.......................................................................................................
(data i podpis Kierownika Działu/Zespołu/Ośrodka/Sekcji)

Akceptacja Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora

……………………………………………………………....

(data i podpis)

