Warszawa, 11.05.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 3.1/IND/2018
zgodnie z zasadą konkurencyjności
dotyczące usługi badawczej
na potrzeby projektu „Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia
rodzinnego i zawodowego”
I. ZAMAWIAJĄCY
EDU Research Polska Sp. z o.o.
ul. Skarbka z Gór 51g lok.5
03-287 Warszawa
biuro@eduresearch.pl
II. INFORMACJE OGÓLNE
W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu: „Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych
kompetencji równoważenia życia rodzinnego i zawodowego” (Nr projektu: POWR.04.03.00-IP-00-W181/16), w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV
Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa, zapraszamy do
składania ofert dotyczących realizacji usługi badawczej.
III. TRYB POSTĘPOWANIA
Zamówienie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności - sekcja 6.5.2 Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
IV. PRZEDMIOT ZAPYTANIA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CEL ZAMÓWIENIA
Celem zamówienia jest przeprowadzenie badania pilotażowego w ramach projektu „Innowacyjne narzędzie
diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia rodzinnego i zawodowego”. Przeprowadzenie
badania pilotażowego ma na celu sprawdzenie poprawności założonej procedury badawczej, w szczególności
wypracowanego narzędzia badawczego.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Kontekst badania – założenia projektu
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania pilotażowego w ramach wypracowania narzędzia
diagnostycznego na potrzeby projektu „Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji
równoważenia życia rodzinnego i zawodowego” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca
ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa.
Narzędzie diagnozy opiera się na metodologii pobierania próbek doświadczenia (ang. experience sampling
method, ESM), polegającej na dokonywaniu pomiaru aktualnych uczuć, myśli i doświadczeń badanych. W
badaniach prowadzonych tą metodą dokonuje się wielokrotnego pomiaru tych samych zmiennych u tych
samych osób w różnym czasie, przy zachowaniu określonego cyklu pomiarowego, przy zastosowaniu urządzeń
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umożliwiających bezpośredni kontakt z badanymi (urządzenia mobilne). W trakcie fazy koncepcyjnej
opracowana została testowa wersja narzędzia, która zostanie udostępniona Wykonawcy.
Badanie z wykorzystaniem opracowywanego narzędzia diagnozy w fazie pilotażowej zostało zaplanowane na 14
kolejnych (następujących po sobie) dni wg następującego schematu:
Dzień 1: pomiary kwestionariuszowe obejmujące zmienne o bardziej stałym charakterze – takie, których poziom
nie powinien ulegać zmianie z dnia na dzień.
Dni 2–13: pomiary za pomocą opracowywanego narzędzia diagnozy – aplikacji mobilnej, obejmujące zmienne,
których poziom, z założenia, może ulegać zmianie z dnia na dzień. Planowane jest dokonywanie czterech
pomiarów w ciągu dnia od poniedziałku do piątku oraz trzech pomiarów w sobotę i niedzielę. Na poszczególne
pomiary w ciągu dnia przewidziane są inne zestawy pytań, dostosowane do sytuacji, np. pomiary dokonywane
przed pracą różnią się od pomiarów dokonywanych po zakończeniu pracy, a te od pomiarów dokonywanych
przed snem. Inne zestawy pytań zostały przygotowane do pomiarów weekendowych. Zmienne uwzględnione w
pomiarach to zarówno zmienne zależne (wskaźniki równoważenia życia zawodowego i rodzinnego), jak i
zmienne niezależne (wskaźniki indywidualnych kompetencji).
Dzień 14: pomiary kwestionariuszowe obejmujące zmienne o bardziej stałym charakterze – takie, których
poziom nie powinien ulegać zmianie z dnia na dzień.
Do zadań wykonawcy należy:
(1) Przygotowanie szczegółowej koncepcji realizacji usługi badawczej oraz uzyskanie jej akceptacji ze strony
Zamawiającego.
(2) Dobór próby badawczej w porozumieniu z Zamawiającym oraz zapewnienie uczestnictwa badanych
przy następujących założeniach:
 Liczebność próby n=120 (60 kobiet, 60 mężczyzn). Osoby w wieku aktywności zawodowej,
posiadający zatrudnienie z normowanymi godzinami pracy, tj. w ściśle określonej porze dnia,
znajdujący się w związku – formalnym lub nieformalnym – z osobą pracującą (przy czym w
badaniu może uczestniczyć tylko jedna osoba z pary), sprawujący opiekę nad co najmniej
jednym dzieckiem do 12 roku życia, pochodzący z dużego miasta (pow. 500 tys. mieszkańców),
posiadający wykształcenie min. średnie.
 Wszyscy badani muszą posiadać oraz obsługiwać samodzielnie funkcjonujące urządzenie
mobilne (smartfon) z systemem Android i dostępem do Internetu, posiadać i udostępnić
badaczom adres mailowy w domenie gmail.com. Adres mailowy powinien zostać założony
wyłącznie na potrzeby badania, by zapewnić całkowitą anonimowość badanych.
 Wykonawca zagwarantuje uczestnictwo badanych w trakcie 2 tygodniowego badania oraz
zebranie kompletnego materiału badawczego tj. rejestracji obserwacji dokonywanych w ciągu
12 dni pomiarów dniowych oraz sesji wstępnej oraz końcowej.
(3) Przeprowadzenie badania pilotażowego polegającego na:
 Organizacji 2 godzinnych spotkań informacyjnych dla wszystkich badanych w trakcie których
wyjaśnione zostaną założenia badania oraz funkcjonalności aplikacji. W spotkaniu uczestniczyć
będą przedstawiciele zespołu badawczego. Wykonawca zorganizuje nie mniej niż dwa i nie
więcej niż takie 4 spotkania na terenie kampusu UKSW przy u. Wóycickiego 1/3 w Warszawie,
w których wezmą udział badani. Spotkania zorganizowane zostaną w porozumieniu z
Zamawiającym i w terminie z nim ustalonym, nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem
badania pilotażowego.
 Przygotowanie i zapewnienie możliwości wykorzystania aplikacji przygotowanej do badania
ESM z wykorzystaniem przekazanych Wykonawcy zestawu itemów oraz zestawu narzędzi.
Aplikacja musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego i posiadać funkcjonalności
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umożliwiające przeprowadzenie badania w opisanym zakresie, tj. przy wykorzystaniu urządzeń
mobilnych w trakcie 14 dniowego cyklu badawczego, w podziale na 4 sesje w dni powszednie
oraz 3 sesje w weekendy/święta.
 Przeprowadzenie badania na próbie 120 osób zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiającego sposobem jej doboru w czasie 14 dni przy wykorzystaniu wersji narzędzi
online i/lub PAPI (dzień 1. oraz 14.) a także urządzeń mobilnych (smartfonów) z dostępem do
internetu oraz wyżej opisanej aplikacji. Badanie może zostać zrealizowane na urządzeniach
własnych lub udostępnionych przez Wykonawcę. W trakcie 12 dniowych pomiarów
właściwych przewiduje się pomiary w dni robocze (z reguły 10 dni) oraz weekendowe. W
trakcie dni roboczych pomiar obejmować będzie 4 sesje (poranną, dzienną, popołudniową
oraz wieczorną), w weekend (dzień wolny, dzień świąteczny) 3 sesje, przy czym w trakcie
jednej sesji badani każdorazowo odpowiedzą na nie więcej niż 30 pytań. Odpowiedzi na
pytania udzielane będą na zamkniętej kafeterii przygotowanej przez zespół badawczy w
ramach projektu.
 Aplikacja na której dokonywane będą pomiary generować ma zbiór danych zgodny z
udzielanymi odpowiedziami oraz możliwy do powiązania wypełnionymi przez badanych
dodatkowymi testami/kwestionariuszami. Za zagadnienia związane z ochroną danych
osobowych uczestników badania odpowiada Wykonawca. Aplikacja umożliwiać ma w
szczególności realizację cyklów pomiarów dniowych odrębnie dla dni świątecznych i
powszednich (wolnych od pracy oraz pracujących), odrębną ścieżkę uczestnictwa badanych ze
względu na płeć i/lub inne cechy socjodemograficzne, generowanie zbiorów danych
statystycznych pozwalających na dokonanie pomiarów psychometrycznych. Wykonawca
odpowiada za poprawne działanie aplikacji oraz jej przystosowanie do badania.
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność zbioru danych oraz przekazanie go
Zamawiającemu w aktualnym formacie SPSS. Przekazany zbiór danych powinien być
zanonimizowany, przy zachowaniu podstawowych danych socjodemograficznych których
zakres uzgodniony zostanie z Zamawiającym oraz przyporządkowaniu badanym właściwych
zbiorów danych badań dodatkowymi narzędziami (1. i 14. dnia badania). Badanie w 1. i 14.
dniu przeprowadzone będzie mogło zostać zarówno w formie badania on-line, jak i techniką
PAPI. Ostateczny sposób realizacji tych pomiarów uzgodniony zostanie z Zamawiającym nie
później niż 3 dni przed początkiem tego badania (chyba, że Wykonawca zgodzi się na
skrócenie tego terminu). Pomiary te nie będą trwały dłużej niż 2 godz. dla każdego badanego.
 W przypadku prowadzenia badań techniką PAPI (pomiary w 1. i 14. dniu badania) Wykonawca
odpowiada za poprawne zakodowanie zebranego materiału oraz odpowiednie połączenie
zbioru danych umożlwiające przypisanie odpowiedzi właściwym osobom badanym.
(4) Opracowanie raportu końcowego z wykonanej usługi oraz prezentacji w formie Power Point wraz
opisem i charakterystyką próby badawczej.
Pozostałe warunki realizacji usługi:
(1) Wykonawca zobowiązany jest przekazać kompletną dokumentacje z badania w tym bazy danych oraz
wstępny raport ilościowy w terminie 7 dni od zakończenia badania
(2) Wszelkie odstępstwa od sposobu wykonania usługi wykonają akceptacji za strony Zamawiającego.
(3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli realizacji usługi w szczególności poprawności sposobu
wykonania cyklu badań.
(4) Wszelkie materiały udostępnione zostaną Wykonawcy nie późnej niż 7 dni przed planowanym
terminem rozpoczęcia badania.
KOD CPV
79315000-5 Usługi badań społecznych
79311200-9 Usługi przeprowadzania badań ankietowych
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V. WARUNKI UCZESTNICTWA
Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, w tym:
(1) wykonał w ciągu ostatnich 3 lat min. 3 usługi badawcze o wartości min. 50 tys. netto
(2) wykonała w ciągu ostatnich 3 lat min. 1 usługę badawczą obejmującą zebranie materiału ilościowego
oraz dobór badanych związaną z problematyką równowagi (równoważenia) życia zawodowego i
rodzinnego
Spełnienie warunków uczestnictwa jest weryfikowane na podstawie załącznika nr 2 do zapytania ofertowego
VI. TERMIN REALIZACJI BADANIA
Badanie przeprowadzone zostanie w terminie od podpisania umowy do 30.06.2018, przy czym szczegółowy
termin 14 dniowego badania (początek i koniec) uzgodniony zostanie z Zamawiającym.
VII. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert podczas dwóch etapów:
Etap 1 – Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na
podstawie żądanych dokumentów, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Etap 2 – Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów:
Lp.
1.

Opis kryteriów i sposób oceny
Cena brutto realizacji zamówienia
Porównanie złożonych ofert nastąpi wg poniższego wzoru:

waga
50%

Pc – ocena oferty za kryterium cenowe

𝐏𝒄 =
2.

najniższa oferowana cena
cena badanej oferty

x 50 punktów

Wykonawca może uzyskać w kryterium 1 maksymalnie 50 punktów.
Szczegółowa koncepcja realizacji badania
Wykonawca przedstawi szczegółową koncepcję realizacji badania, w tym:
(1) Prezentacja sposobu doboru oraz pozyskania badanych w tym opis sposobu
wykorzystania ich w ramach badania:
-sposób doboru próby badawczej wraz z trafnym uzasadnieniem (0–5
pkt.)
-opis sposobu pozyskania oraz angażowania badanych (0–10 pkt.)
-opis sposobu koordynacji uczestnictw badanych w pilotażu (0–5 pkt.)
(2) Prezentacja wykorzystania rozwiązań mobilnych (aplikacji mobilnej) wraz z
jej funkcjonalnościami:
-przedstawienie (prezentacja) aplikacji mobilnej oraz warunków
wykorzystania jej w ramach badania w kontekście założeń projektu
(0–5 pkt.)
-przedstawienie funkcjonalności aplikacji mobilnej w kontekście
realizacji celów i założeń badania (0–10 pkt.)
(3) Prezentacja sposobu zarządzania ryzykiem w ramach usługi:
-identyfikacja źródeł ryzyka wraz z uzasadnieniem oraz opisem (3
punkty za każde, nie więcej niż 9 punktów łącznie)
-opis sposobów minimalizowania i zapobiegania ryzykom w ramach
przedmiotowej usługi (maks. 2 punkty za każde, nie więcej niż 6
punktów łącznie)

50%
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Lp.

Opis kryteriów i sposób oceny
Wykonawca, który nie dostarczy wraz ofertą koncepcji realizacji badania uzyska
w tej części oceny 0 punktów.

waga

Punktacja stanowić będzie średnią arytmetyczną wyrażoną z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku ocen przedstawicieli komisji powołanej przez
Zamawiającego. Ocena koncepcji dokonywana będzie niezależnie przez
poszczególnych członków komisji liczących 2–4 członków.
Wykonawca może uzyskać w kryterium 2 maksymalnie 50 punktów.

W przypadku wątpliwości oraz niejasności utrudniających jednoznaczną ocenę koncepcji Zamawiający zastrzega
sobie możliwość zaproszenia przedstawicieli potencjalnych Wykonawców do prezentacji sposobu realizacji
usługi. Prezentacja koncepcji trwać będzie do 60 minut zegarowych, przy czym Wykonawcy będą mogli
posługiwać się materiałami audiowizualnymi wspierającymi prezentacje. Prezentacja odbędzie się w Warszawie,
w terminie oraz miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później niż 7 dni od terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega, że do prezentacji koncepcji zaproszonych zostanie min. 2 oraz maksymalnie 4
potencjalnych Wykonawców, którzy przygotują najwyżej ocenione koncepcje realizacji usługi. W prezentacji
uczestniczyć będzie min. 1 i maks. 2 osoby z zespołu oferenta. Wykonawcy, którzy nie dostarczyli koncepcji
realizacji badania wraz z ofertą nie będą zaproszeni na ewentualną prezentację koncepcji, uzyskując w tej części
oceny 0 punktów.
W trakcie prezentacji potencjalni Wykonawcy przedstawią bezpośrednio koncepcje realizacji usługi zgodnie z
opisanymi wyżej punktami (1–3) oraz będą mogli doprecyzować planowany sposób realizacji usługi, w tym
odpowiedzieć na pytania i wątpliwości Zamawiającego. Na podstawie przeprowadzonej prezentacji
Zamawiający przyzna ostateczne wartości punktowe dla poszczególnych części oceny, które będą mogły
odbiegać (w górę lub w dół) od ocen przyznanych początkowo. Wykonawcy (oferenci), który nie wezmą udziału
w prezentacji uzyskają wartości punktowe zgodnie z punktacja przydzieloną złożonej wersji oferty, przy czym
także ocena złożonej oferty może zostać skorygowana po bezpośredniej prezentacji potencjalnych wykonawców.
VIII. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI
W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego należy kontaktować się z panią Ewą Parzyszek,
ewa.parzyszek@eduresearch.pl
IX. ZALECENIA DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT I TERMINU SKŁADANIA OFERT
(1) Oferta powinna być przedłożona w języku polskim na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr
1 do niniejszego Zapytania ofertowego, posiadać datę sporządzenia oraz podpis Oferenta;
(2) Wraz z ofertą muszą być dostarczone oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 i 3
(3) Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formie
skanu dokumentów) na adres: : biuro@eduresearch.pl lub pocztą tradycyjną albo kurierem na adres:
EDU Research Polska, Biuro Projektów, ul. Skarbka z Gór 51G/5, 03-287 Warszawa do dnia 21.05.2018 r.
(decyduje data wpływu).
(4) Każdy oferent może złożyć w niniejszym zapytaniu tylko jedną ofertę.
(5) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
(6) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
(7) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
(8) W przypadku przedłożenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien
w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz
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wykazać że stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być zamieszczone na osobnych stronach oznaczonych stosowna klauzulą, iż dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty nieoznaczone będą udostępniane wszystkim zainteresowanym. Nie mogą stanowić tajemnicy
przedsiębiorstwa informacje jawne na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących oraz informacje dot. nazw (firm), adresów wykonawców, którzy złożyli swoje oferty, a także informacje dotyczące
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w złożonych
ofertach.
X. ODRZUCENIE OFERT
Zamawiający zastrzega sobie wyłączenie Wykonawcy z niniejszego postępowania w przypadku:
(1) Niespełnienia warunków udziału w postępowaniu;
(2) Niezgodności oferty z treścią niniejszego zapytania;
(3) Złożenia oferty niekompletnej, tj. nie zawierającej formularza oferty i załączników nr 2 i 3;
(4) Przedstawienia przez wykonawcę informacji nieprawdziwych;
(5) Złożenia oferty, która zawiera rażąco niską cenę tzn. jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności
jest niższa o 30% od wartości zamówienia (z uwzględnieniem podatku od towarów i usług) lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
XI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
XII. FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia rodzinnego i zawodowego”
(Nr projektu: POWR.04.03.00-00-W181/16), w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3.
Współpraca ponadnarodowa, zapraszamy do składania ofert dotyczących realizacji usług badawczych.
ZAŁĄCZNIKI
(1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
(2) Oświadczenie o spełnieniu warunków - Załącznik nr 2
(3) Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik nr 3

Projekt „Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia
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