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ZAPYTANIE OFERTOWE 
Z dn. 10.02.2017 

dotyczące usługi badawczej na potrzeby projektu „Family Balance Coaching – psychospołeczne wsparcie rodzin 
poszukujących balansu między życiem rodzinnym i zawodowym” 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

EDU Research Polska Sp. z o.o. 
Ul. Ogrodowa 31/35 
00-893 Warszawa 
biuro@eduresearch.pl 

 
II. INFORMACJE OGÓLNE: 

Zamówienie realizowane w ramach projektu: „Family Balance Coaching – psychospołeczne wsparcie rodzin 
poszukujących balansu między życiem rodzinnym i zawodowym” (Nr projektu: POWR.04.03.00-00-W281/15, w 
Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca 
ponadnarodowa Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa. Projekt współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

III. TRYB POSTĘPOWANIA 
Zamówienie realizowane 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 z 19 września 2016 r. 
 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
CEL ZAMÓWIENIA 
Celem zamówienia jest realizacja usługi badawczej na potrzeby projektu ,,Family Balance Coaching – 
psychospołeczne wsparcie rodzin poszukujących balansu między życiem rodzinnym i zawodowym”. 
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zapytania jest realizacja usługi badawczej na potrzeby przygotowania rozwiązania w zakresie 
wsparcia psychospołecznego równoważenia życia zawodowego i rodzinnego w ramach projektu ,,Family Balance 
Coaching – psychospołeczne wsparcie rodzin poszukujących balansu między życiem rodzinnym i zawodowym”. 
 
Usługa badawcza obejmuje 2 etapy: 
ETAP 1 
Problematyka badawcza: 

a. Oczekiwania wsparcia psychospołecznego w Polsce, 
b. Trudności w godzeniu życia zawodowego i rodzinnego, bariery,  
c. Gotowość do odbioru wsparcia, 
d. Zapotrzebowanie na coaching rodzinny.  

 
Etap 1 obejmuje: 

2. Badanie ilościowe CATI rodzin na próbie ogólnopolskiej, w tym: 
a. opracowanie metodologii badania CATI odpowiadające wyżej wymienionej problematyce 

badawczej 
b. przeprowadzenie badania wśród rodzin na próbie ogólnopolskiej CATI (na próbie minimum 

n=500 osób) 
c. zebranie danych zgodnie opracowaną metodologią 
d. opracowanie baz danych 
e. analiza statystyczna materiału badawczego 
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f. opracowanie raportu podsumowującego wyniki 
3. Badanie jakościowe FGI, w tym: 

a. opracowanie metodologii badania FGI odpowiadające wyżej wymienionej problematyce 
badawczej 

b. przeprowadzenie badania FGI - 6 grup (po 6-10 osób każda), w tym 2 grupy przedstawicieli 
rodzin, 2 grupy przedstawicieli organizacji pozarządowych, 2 grupy przedstawiciele środowiska 
akademickiego/szkoleniowego 

c. zebranie danych zgodnie opracowaną metodologią 
d. opracowanie danych, transkrypcja 
e. opracowanie raportu podsumowującego wyniki 

 
ETAP 2 
Problematyka badawcza: 

a. badanie adekwatności wsparcia do oczekiwań uczestników 
b. ocena skuteczności wsparcia 
c. ocena efektywności wsparcia 

 
Etap 2 obejmuje: 

1. Badanie ilościowe CAWI uczestników etapu testowego, w tym: 
a. opracowanie metodologii badań odpowiadającej wyżej wymienionej problematyce 

badawczej, w tym narzędzi, w porozumieniu z zespołem ekspertów 
b. przeprowadzenie badania wśród uczestników etapu testowego (n=100) 
c. Badania ilościowego uczestników etapu testowego – CAWI 
d. opracowanie baz danych 
e. analiza statystyczna materiału badawczego 
f. opracowanie raportu podsumowującego wyniki 

2. Badanie jakościowe FGI uczestników etapu testowego – 5 grup, w tym: 
a. opracowanie metodologii badania FGI odpowiadające wyżej wymienionej problematyce 

badawczej 
b. przeprowadzenie badania FGI - 5 grup (po 8 osób każda) 
c. zebranie danych zgodnie opracowaną metodologią 
d. opracowanie danych, transkrypcja 
e. opracowanie raportu podsumowującego wyniki 

 
KOD CPV 
79311200-9 Usługi przeprowadzania badań ankietowych 
79315000-5 Usługi badań społecznych 
 
 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

1. Wykonawca jest zdolny do należytego wykonania niniejszego zamówienia, tj. posiadam 
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania 

2. Wykonawca posiadam wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, w tym: 
a. Wykonał w ciągu ostatnich 3 lat minimum 3 badania ilościowe na reprezentatywnej grupie 

ogólnopolskiej nie mniejszej niż  n=500 osób 
b. Wykonała w ciągu 3 ostatnich lat minimum 3 usługi badawcze obejmujące badania ilościowe i 

jakościowe  o wartości minimum 80 000,00 zł  
Weryfikacja na podstawie załącznika nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa 
 

 
VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji usługi: ETAP 1 - 1.03.2017– 30.06.2017, ETAP 2 – 1.10.2017-31.03.2018 
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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. Opis kryteriów i sposób oceny waga 

1. Cena brutto realizacji zamówienia  60% 

 Maksymalna liczba punków (60 pkt.) uzyska oferta z najniższą ceną. Pozostałe 

oferty otrzymają proporcjonalnie niższą liczbę punktów.  Porównanie złożonych 

ofert nastąpi wg poniższego wzoru: 

P=(najniższa oferowana cena)/(cena badanej oferty)  x 60 punktów    

Maksymalna łączna liczba punków w tym kryterium to 60 pkt.  

 

2. Sposób realizacji usługi: 40% 

 1. Przeprowadzenie badania ilościowego CATI (ETAP 1 badań) na próbie 
ogólnopolskiej: 
a. 500 osób – 0 punktów 
b. 501-900 osób – 5 punktów 
c. powyżej 900 osób – 10 punktów 
2. Prezentacja wyników badań w formie prezentacji multimedialnych 
a. 1 prezentacja – 0 punktów 
b. 2-3 prezentacje – 5 punktów 
c. 4 prezentacje – 10 punktów 
3.Zapewnienie indywidualnych konsultacji metodologicznych 
analityka/statystyka opracowującego wyniki w wymiarze: 
a. do 9h – 5 punktów 
b. 10 – 19h – 10 punktów 
c. 20h i więcej – 20 punktów 
 
Maksymalna łączna liczba punków w tym kryterium to 40 pkt.  

 

 
 
Etap 3 – W przypadku niemożności dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na złożenie ofert o 
takiej samej cenie i uzyskanie takiej samej liczby punktów za doświadczenie opisane w pkt. A, Zamawiający 
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych uszczegóławiających sposób realizacji zamówienia. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie 
mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana 1 oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów. 
Ocena ofert będzie prowadzona przez wszystkich członków Komisji konkursowej. Ocenie będą podlegały 
wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 
 

VIII. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI 
W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego: Ewa Parzyszek, ewa.parzyszek@eduresearch.pl 
 

IX. ZALECENIA DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

mailto:ewa.parzyszek@eduresearch.pl
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a. Wypełnioną i podpisaną Ofertę należy wysłać pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście w zamkniętej 
kopercie na adres ul. Skarbka z Gór 51g lok.5, 03-287 Warszawa lub dostarczyć drogą elektroniczną w 
formie zeskanowanego dokumentu na adres ewa.parzyszek@eduresearch.pl do dnia 24.02.2017 do 
godz.17.00 

b. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
c. Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego 
d. Wraz z ofertą muszą być dostarczone oświadczenia stanowiące załączniki nr 2 i 3 do niniejszego 

zapytania ofertowego 
e. Oferta musi być napisana w języku polskim pismem czytelnym 
f. Złożenie oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje odrzucenie oferty 
g. Każdy oferent może złożyć w niniejszym zapytaniu tylko jedną ofertę. 

 

ZAŁĄCZNIKI: 
1. Formularz oferty 
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa 
3. Oświadczenie o braku powiązań 
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