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ZAPYTANIE OFERTOWE  
na przeprowadzenie badania potencjału wdrożeniowego Programu 

 
Nr postępowania: 08/02/2015/WW, data: 18.02.2015 r. 
 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Fundacja Aktywizacja 
ul. Wiśniowa 40 b lok. 8  
02-520 Warszawa  
NIP 527-13-11-973 

 
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
2.1 Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie badania potencjału wdrożeniowego 

Programu. Program „Postaw na pracę” stanowi produkt projektu „Wsparcie środowiska osób 
niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”. Jest propozycją uzupełnienia polityki 
państwa wobec osób niepełnosprawnych. Celem Programu jest podniesienie aktywności zawodowej 
osób niepełnosprawnych z terenów wsi i małych miast oraz zwiększenie efektywności wykorzystania 
dostępnych instrumentów aktywizacji osób niepełnosprawnych i współpracy lokalnej na rzecz ich 
zatrudnienia. Program stanowi opis instrumentów aktywizacyjnych, organizacji współpracy lokalnej 
oraz możliwości wdrożeniowych proponowanych rozwiązań i dystrybucji środków z wykorzystaniem 
mechanizmu regrantingu. 

2.2 Szczegółowe wytyczne dotyczące przeprowadzenia badania zostały określone w pkt 4 zapytania oraz 
w Załączniku nr 2 do zapytania. 

2.3 Strony będą związane umową od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji działania.  
2.4 Zamówienie związane jest z realizacją przez Zamawiającego projektu: „Wsparcie środowiska osób 

niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013. 
 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 
79315000-5 Usługi badań społecznych 
 

4. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY 
4.1 Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badania oceniającego trafność Programu 

w wybranych obszarach oraz stworzenie rekomendacji dotyczących wdrażania Programu lokalnie. 
4.2 Badanie to musi obejmować następujące elementy: 

a. spotkania panelowe centralne w Warszawie, 8 uczestników, czas trwania: ok 2 h. (łącznie 2 
spotkania); 

b. spotkania panelowe w ośmiu Oddziałach Fundacji: Białystok, Bydgoszcz, Łódź, Opole, Poznań, 
Rzeszów, Warszawa, Wrocław – 8 fokusów po 12 uczestników, czas trwania każdego spotkania: 
ok. 2 h (łącznie 8 spotkań); 

c. przeprowadzenie konsultacji społecznych on-line (zaproszenie do konsultacji minimum 400 
podmiotów); 

d. opracowanie raportu wraz z rekomendacjami. 
4.3  Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do zapytania. 

 
5. ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający zobowiązuje się do: 
a. przekazania Wykonawcy specyfikacji i wymagań wizualnych opracowanych materiałów; 
b. przekazania Wykonawcy materiałów merytorycznych. 
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6. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
a. spotkania panelowe centralne w Warszawie, 8 uczestników, czas trwania: ok. 2 h. (łącznie 2 

spotkania) ) – do 10.04.2015 r. 
b. spotkania panelowe w ośmiu Oddziałach Fundacji: Białystok, Bydgoszcz, Łódź, Opole, Poznań, 

Rzeszów, Warszawa, Wrocław – 8 fokusów po 12 uczestników, czas trwania każdego spotkania: 
ok. 2 h (łącznie 8 spotkań) – do 10.04.2015 r. 

c. przeprowadzenie konsultacji społecznych on-line  (zaproszenie do konsultacji minimum 400 
podmiotów) – do 10.04.2015 r. 

d. opracowanie raportu wraz z rekomendacjami do 19.04.2015 r. 
Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach oraz w porozumieniu z Wykonawcą, zastrzega 
sobie możliwość zmiany powyższych terminów. 
 
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności polegających na świadczeniu 
usług w zakresie przedmiotu zamówienia, 

b. posiadają potwierdzone doświadczenie w prowadzeniu badań ilościowych i jakościowych wśród 
jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, 

c. posiadają potwierdzone doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych dotyczących 
realizacji działań na terenach wiejskich i/lub realizacji działań w partnerstwach lokalnych 
(minimum 5 projektów), 

d. posiadają potwierdzone doświadczenie w badaniach społecznych dotyczących ogólnopolskich 
programów o charakterze społecznym, 

e. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie – minimum 5 letnie – w przeprowadzaniu 
i opracowywaniu badań społecznych, 

f. posiadają referencje (minimum 2) na wykonanie usługi dotyczącej przeprowadzenia badania 
społecznego o podobnym zakresie i charakterze co przedmiot zamówienia, 

g. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
h. posiadają potwierdzone doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
i. posiadają potwierdzone doświadczenie w prowadzeniu konsultacji społecznych, 
j. są osobami prawnymi,  
k. nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. 

 
8. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW: 

 
8.1 Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1),  
8.2 Wykaz doświadczenia z pkt 7 b, c, d, e, h, i (załącznik nr 3), 
8.3 Minimum 2 referencje dotyczące przeprowadzenia badań o podobnym zakresie i charakterze co 

przedmiot zamówienia, 
8.4 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (załącznik nr 4),  
8.5 Aktualny (nie starszy niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z właściwego 

rejestru albo zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, poświadczony za 
zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, 

8.6 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeśli dotyczy). 
 

9. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA 
Rozliczenia związane z realizacją zamówienia będą prowadzone w PLN. 

 
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
10.1 Oferta powinna mieć formę pisemną, być opatrzona pieczątką firmową (jeśli dotyczy), zawierać datę 

sporządzenia oraz obowiązkowo podpis i pieczątkę imienną (jeśli dotyczy) Wykonawcy lub osoby 
upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.  

10.2 Składając ofertę, Wykonawca musi przedłożyć wszystkie dokumenty wymienione w pkt 8 zapytania 
ofertowego. 
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10.3 Wszystkie składane przez Wykonawcę dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału bądź 
kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

10.4 Dokumenty złożone w języku obcym winny być dołączone i przetłumaczone na język polski oraz 
dodatkowo poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

10.5 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę 
podpisującą ofertę.  

10.6 Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty zostały kolejno ponumerowane.  
10.7 Ofertę należy doręczyć w formie pisemnej, drogą pocztową lub osobiście zgodnie z pkt 12 zapytania 

ofertowego. 
 

11. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI 
Osoba do kontaktu: Anna Góral 
Fundacja Aktywizacja 
ul. Wiśniowa 40b lok. 8, 02-520 Warszawa 
tel.: 509 251 388 
Mail: anna.goral@idn.org.pl  

 
12. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zarządu Fundacji Aktywizacja,  
ul. Wiśniowa 40b lok. 8, 02-520 Warszawa  
do dnia  04.03.2015 r. do godziny 16:00 
Koperta powinna zawierać opis 

„Oferta na przeprowadzenie badania potencjału wdrożeniowego Programu, 
zapytanie ofertowe nr 08/02/2015 z dnia 18.02.2015 r." 

 
13. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY 
13.1 W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród 

Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7 w oparciu o kryterium wyboru: 

Cena [brutto].  

13.2 Oferty zawierające braki formalne, na prośbę Komisji oceniającej mogą zostać uzupełnione 
w określonym przez Komisję terminie. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja. Od 
dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań. 

13.3 W przypadku stwierdzenia w ofercie/ofertach oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych bądź 
innych oczywistych omyłek polegających na niezgodności oferty/ofert z przedmiotowym zapytaniem 
Zamawiający wezwie Wykonawcę/ów do sprostowania. 

13.4 Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oraz możliwość prowadzenia 
negocjacji. 

 
14. SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY 
14.1 Wagi punktowe lub procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert.  

 
Cena brutto – waga 100%  

 
14.2 Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium 

Punkty za kryterium "cena" zostaną obliczone na podstawie wzoru:  
 
najniższa cena brutto analizowanych ofert 
        cena brutto oferty badanej 

 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. 

 
 
 

x 100 = liczba punktów 

mailto:anna.goral@idn.org.pl
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15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  
W CELU ZAWARCIA UMOWY 

Na podstawie najkorzystniejszej oferty z Wykonawcą zostanie podpisana umowa. 
 

16. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Termin związania ofertą to 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert. 

 
17. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  
W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. 

 
18. FINANSOWANIE 
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie 
i integracja społeczna, Działanie 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, 
Poddziałanie 1.3.6 PFRON – projekty systemowe, numer umowy: UDA-POKL.01.03.06-00-074/13-01. 

 
19. UWAGI KOŃCOWE 
19.1 Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z beneficjentem  

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo. 

19.2 Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych,  
a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu 
cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywizacja do zawarcia 
umowy. Fundacja Aktywizacja może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej 
decyzji. 

 
20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Do zapytania ofertowego dołączono: 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  
Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
Załącznik nr 3 – Wykaz doświadczenia  
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

 
 
 

Agata Gawska , 
18.02.2015 r. 

 (data i podpis) 


