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Zapytanie ofertowe nr 1/2018 

dotyczy przeprowadzenia ankiety i kodowania wyników do bazy excel 

 

Fundacja Centrum Badań Migracyjnych zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie ankiety 

i kodowanie wyników do bazy excel w ramach międzynarodowego projektu Shaping fair cities: integrating 

Agenda 2030 within local policies in times of great migration and refugees’ flows finansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Programu DEAR. 

Celem ankiety jest zbadanie opinii mieszkańców miasta Poznania na temat włączania Agendy 2030 na Rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju do polityki na poziomie lokalnym. Ankieta została przygotowana przez 
międzynarodowy zespół i zostanie przeprowadzona w 12 miastach z krajów biorących udział w projekcie 
(Albania, Chorwacja, Dania, Grecja, Hiszpania, Polska, Mozambik, Rumunia, Szwecja, Włochy). Poznań jest 
jednym z tych miast.  

I. ZAMAWIAJĄCY  

Fundacja Centrum Badań Migracyjnych      
ul. Turniowa 16    
60-116 Poznań 
KRS: 0000549583 
NIP: 7792429649,REGON: 361075159 
Email: izacz@migrant.poznan.pl 

 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia od momentu podpisania umowy do 15.08.2018 r. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie ankiety oraz kodowanie wyników do bazy excel. Zarówno 

ankieta jak i baza excel zostanie dostarczona przez Zamiawiającego. 

Ankieta składa się z 4 części: metryczki, opinii na temat  spraw istotnych dla społeczeństwa, kwestii migracji 
i ochrony środowiska oraz wiedzy na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju (łącznie 18 pytań). Są to 
pytania zamknięte. 



 
 

 
 

 

Szczegółowy opis dotyczący przeprowadzenia ankiety: 

1. Ankieta przeprowadzona wśród mieszkańców Poznania 

2. Grupa reprezentatywna pod względem wieku i płci 

3. Liczba ankiet: 750 

4. Ankieta przeprowadzona bezpośrednio, na wydrukowanych formularzach, przekazanych po 

zakończeniu badania Zamawiającemu  

5. Wyniki ankiety wprowadzone do bazy excel 

 

IV. KRYTERIA FORMALNE 

1. Doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch badań o charakterze ilościowym o reprezentatywnym 

doborze próby, które dotyczyły polityki społecznej. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli 

Oferent wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

przeprowadził należycie 2 badania ilościowe metodą reprezentatywną, w obszarze polityki społeczne. 

2. Wykształcenie wyższe w obszarze nauk społecznych osób odpowiedzialnych za realizację badania. 

 

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.  

Oferta powinna zawierać : 

1. Informację zawierającą plan przeprowadzenia badania oraz szczegółową metodologię doboru 

próby; 

2. Opis doświadczenia Oferenta, spełniającego ww. kryteria formalne;  

3. Adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP; 

4. Dane osoby wyznaczonej do kontaktu z Zamawiającym; 

5. Cenę brutto za realizację zadania wraz z kosztorysem i uzasadnieniem; 

6. Czytelny podpis osoby odpowiedzialnej. 

 

VI. TERMIN i SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: izacz@migrant.poznan.pl  

do dnia 10 lipca 2018 r.  

 

VII. PROCEDURA OCENY OFERT 

1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

2. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

ofret. 

3. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:  cena – 60%, doświadczenie 

Oferenta – 20%, szczegółowa koncepcja przeprowadzenia badania i doboru próby – 20%. 
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VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Ocena ofert  zostanie  dokonana  nie później niż 7 dni po zakończeniu naboru ofert. Każdy Oferent otrzyma 

informację o wyborze lub odrzuceniu oferty pod wskazany adres emailowy. Wybór najkorzystniejszej oferty 

zostanie ogłoszony  na stronie internetowej pod adresem www.migrant.poznan.pl. Umowa z Oferentem 

zostanie zawarta nie później niż do 20.07. 2018 r. 

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE 

Za zebranie i opracowanie danych i informacji niezbędnych do wykonania zadania odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca.  

Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby do kontaktów z Zamawiającym i informowaniu 

o stanie realizacji zadania na prośbę Zamawiającego. 

Dodatkowych informacji udziela Izabela Czerniejewska pod adresem email: izacz@migrant.poznan.pl  

 

X. ZAŁĄCZNIKI 

Wzór formularza ofertowego. 
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Załącznik nr 1 
 
 

FORMULARZ  OFERTY 
 

dotyczy przeprowadzenia ankiety i wprowadzenia danych do bazy excel 
 
Nazwa Wykonawcy 

…………………………………………………….……………………………………………………………….………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………........................................ 

 

Adres Wykonawcy:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………............................………………………….............. 

 

NIP: …………………………………………………………………………………….. 

tel. …………………………………………   e-mail: ……………………………………………………………… 

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę (brutto): …………………………………….…….. zł 

 

Cena oferty złożonej przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej winna zawierać należne 

składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy, które po podpisaniu 

umowy naliczy i odprowadzi Zamawiający. 

 

Osoba wyznaczona do kontaktu (imię, nazwisko, stanowisko, e-mail, telefon): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………............................…………………………............. 

 

 

 

Data ………………………………………  Podpis i pieczęć ……………………………………………………………………. 

  



 
 

 
 

 

 
 
1. Plan przeprowadzenia zadania (harmonogram) i metodologia doboru próby 

…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………........................................................... 

…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………............................………………………….. 

…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………............................………………………….. 

 

2. Uzasadnienie kosztorysu wykonania zamówienia 
 

Pozycja 
Koszt 

jednostkowy 
Liczba pozycji Koszt całkowity (brutto) 

    

    

 

 

3. Doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch badań o charakterze ilościowym o reprezentatywnym 
doborze próby, które dotyczyły polityki społecznej (w ostatnich 3 latach). 

 
 

Nazwa badania, miejsce i 

termin realizacji 

Zastosowane metody i 

techniki badawcze  

Zakres prowadzonych 

prac 

Odbiorca usługi  

(link do badań/ projektu 

/ raportu) 

    

    

 
 
4. Poziom wykształcenia i ukończony kierunek studiów osób odpowiedzialnych za realizację zadania  
 

Lp. 

 
Imię i nazwisko Poziom wykształcenia i ukończony kierunek studiów 

 

  

 
 

 



 
 

 
 

 

Wzór klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO 
 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Fundacji 
Centrum Badań Migracyjnych z siedzibą w Poznaniu 60-116 ul. ul. Turniowa 16, numer 
KRS 0000549583 w celu przeprowadzeniezapytania ofertowego.     

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 
poprawiania. 

 

 

Data ………………………………………  Podpis i pieczęć ……………………………………………………………………. 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. informuję, iż: 

 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Centrum Badań Migracyjnych. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procedury zapytania 
ofertowego. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia zapytania ofertowego. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

 

 

 


