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Warszawa, 29.10.2021  r.  
 

OGŁOSZENIE  
Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej 130 000 zł netto  

Znak sprawy 9/10/2021/W 
  
1. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie ogólnopolskiego badania sondażowego, które 
wniesie nową wiedzę w następujących obszarach: 
1) ocena organizacji programu szczepień 
2) ocena komunikacji związanej z programem szczepień 
3) motywacje związane z udziałem bądź brakiem udziału w programie szczepień. 

Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Zaproszenia. 
2. Kod CPV: 79320000-3 
3. Termin realizacji zamówienia:  do 45 dni roboczych. 
4. Warunki udziału w postępowaniu:  
4.1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich dwóch lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wykonali, co najmniej 4 badania społeczne techniką CATI za minimum 40 tys. zł. netto 
każde na populacji ogólnopolskiej, w tym jedno związane ze zdrowiem. Każde badanie musi być 
potwierdzone referencjami lub co najmniej protokołem odbioru.  

4.2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy oddelegują do realizacji zadania kierownika 
badań z doświadczeniem prowadzenia co najmniej 4 badań społecznych realizowanych techniką 
CATI za minimum 40 tys. zł. netto każde. 
 
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz wykonanych usług projektowych 
zgodny ze wzorem Załącznika nr 3 do niniejszego ogłoszenia oraz załączyć dokumenty na 
potwierdzenie, że wymienione w wykazie usługi zostały wykonane w sposób należyty 
(opinie, referencje, protokoły odbioru, itp.).  

 
5. Kryteria oceny -  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

L.p. Kryterium Liczba punktów 

1. Cena 40 pkt. 

2. Opracowanie obejmujące zidentyfikowanie kluczowych 
ryzyk dla projektu realizowanego techniką CATI i 
propozycję planu zarządzania nimi w zakresie zapewnienia 
jakości materiału badawczego oraz terminowości 
realizacji.  

20 pkt. 

3. Opis sposobu doboru próby 15 pkt. 

4. Opis kontroli pracy ankieterów 15 pkt. 
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5. Termin realizacji 10 pkt. 

 
4.1. Kryterium 1 Cena - 40 pkt. 
W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (40 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę 
brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:  

C = (Cmin/Cbad) x 40 pkt 

gdzie: 

 Cmin – najniższa cena brutto wśród ważnych ofert, 

 Cbad – cena brutto badanej oferty. 

 

4.2. Opracowanie obejmujące zidentyfikowanie ryzyk w projekcie i proponowany plan 
zarządzania nimi w zakresie jakości badań oraz terminowości  
Wykonawca przedstawi opracowanie obejmujące zidentyfikowanie ryzyk w projekcie i 
proponowany plan zarządzania nimi w zakresie jakości badań oraz terminowości. W ramach tego 
kryterium Zamawiający dokona oceny wskazanych przez Wykonawcę rozwiązań według 
poniższych zasad: 

 
4.3. Opis sposobu doboru próby 
Wykonawca przedstawi sposób doboru próby przy uwzględnieniu kryteriów opisanych w OPZ. W 
ramach tego kryterium Zamawiający dokona oceny według poniższych zasad:  
 

 Kryterium Możliwa do 
uzyskania liczba 

punktów 

Szczegółowe zasady oceny ofert 

Wartość merytoryczna 
opracowania 

obejmującego 
zidentyfikowanie 

kluczowych ryzyk dla 
projektu realizowanego 

techniką CATI i 
propozycję planu 

zarządzania nimi w 
zakresie zapewnienia 

jakości materiału 
badawczego oraz 

terminowości realizacji.  

Od 0-20 pkt. 

Oferta otrzyma: 
0 pkt. za ryzyko nieistotne z punktu widzenia 
realizowanego zamówienia, bez planu/z planem 
nieadekwatnym.  
4 pkt. za każde zidentyfikowane i przedstawione 
istotne ryzyko wraz ze skutecznym w ocenie 
Zamawiającego planem zarządzania, zapewniającym 
jakość i/lub terminowość realizacji. 
Ocenie merytorycznej będą podlegały tylko ryzyka z 
propozycją planu zarządzania. W przypadku braku 
planu, oferta otrzyma 0 pkt. 
Za propozycję nieistotnego ryzyka oferta otrzyma 0 
pkt, niezależnie od przedstawionego planu. 
Za brak ważnej informacji w opracowaniu lub 
nieadekwatną informację, Wykonawca odejmie 1 
pkt. Wykonawca maksymalnie może odjąć 4 punkty.  

Ocenie zostanie poddanych pięć pierwszych ryzyk. 
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Kryterium Możliwa do 
uzyskania liczba 

punktów 

Szczegółowe zasady oceny ofert 

Wartość merytoryczna 
opisu doboru próby, 
zawierającego trzy 
elementy: 1. wybór 
operatu losowania; 2. 
metoda losowania 
próby; 3. wielkość 
wylosowanej próby.  

Od 0-15 pkt. Oferta otrzyma: 
0 pkt. za brak wyczerpującego i i adekwatnego opisu 
sposobu postępowania (0 pkt); brak wyczerpującego 
i adekwatnego uzasadnienia wyboru sposobu 
postępowania (0 pkt). 
5 pkt za wyczerpujący i adekwatny opis 
postępowania (w tym 3 pkt); wyczerpujące i 
adekwatne uzasadnienie wyboru sposobu 
postępowania (w tym 2 pkt.). 
Ocenie będą podlegać tylko opisy elementów 
zawierające sposób postępowania wraz z 
uzasadnieniem. Zarówno w opisie postępowania, jak 
i w uzasadnieniu Wykonawca odejmie 1 pkt za brak 
ważnej informacji lub informację nieadekwatną. 
Zamawiający może odjąć maksymalnie 5 punktów, 
oceniając każdy z trzech elementów opisu.  

 

4.4. Opis kontroli pracy ankieterów 
Wykonawca przedstawi opis kontroli pracy ankieterów. W ramach tego kryterium Zamawiający 
dokona oceny według poniższych zasad: 

Kryterium Możliwa do 
uzyskania liczba 

punktów 

Szczegółowe zasady oceny ofert 

Wartość merytoryczna 
opisu kontroli pracy 

ankieterów 

Od 0-15 pkt. Oferta otrzyma: 
0 pkt. za propozycję działania mającego na celu 
kontrolę pracy ankieterów nieistotną/nieadekwatną 
z punktu widzenia realizowanego zamówienia, bez 
opisu sposobu postępowania lub z nieadekwatnym 
opisem. 
3 pkt. za każdą istotną/adekwatną propozycję 
działania mającego na celu kontrolę pracy 
ankieterów wraz z wyczerpującym i adekwatnym 
opisem sposobu postępowania. 
Ocenie merytorycznej będą podlegały tylko 
propozycje działań wraz z uzasadnieniem. W 
przypadku braku uzasadnienia, oferta otrzyma 0 pkt. 
Za propozycję nieistotnego/nieadekwatnego 
działania mającego na celu kontrolę pracy 
ankieterów oferta otrzyma 0 pkt, niezależnie od 
przedstawionego uzasadnienia. 
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Za brak ważnej informacji w uzasadnieniu lub 
nieadekwatną informację, Wykonawca odejmie 1 
pkt. Wykonawca maksymalnie może odjąć 3 punkty.  

Ocenie zostanie poddanych pięć pierwszych 
propozycji działania mającego na celu kontrolę 

pracy ankieterów. 

 
4.5. Termin realizacji zamówienia 
 

Kryterium Możliwa do 
uzyskania liczba 

punktów 

Szczegółowe zasady oceny ofert 

Termin realizacji 
zamówienia 

Od 0-10 pkt. Oferta otrzyma 10 punktów jeżeli wykonawca 
zaoferuje termin realizacji zamówienia 30 dni 

 
6. Wymagane dokumenty:  

• Formularz ofertowy -  Załącznik nr 2 do Ogłoszenia 

• Wykaz potwierdzający spełnianie warunków – Załącznik nr 3 do Ogłoszenia 

• Opracowanie obejmujące zidentyfikowanie kluczowych ryzyk dla projektu realizowanego techniką 
CATI i propozycję planu zarządzania nimi w zakresie zapewnienia jakości materiału badawczego oraz 
terminowości realizacji 

• Opis sposobu doboru próby 

• Opis kontroli pracy ankieterów 
 

7. Sposób, miejsce i termin składania ofert  
Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Zaproszenia w 
terminie do 10.11.2021 r.  do godz. 1200. 
Ofertę należy opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz tytułem zamówienia,  a następnie:  

• złożyć osobiście w siedzibie Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w 
Przemyśle "Orgmasz" w pok. nr 505  

• lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i 
Zarządzania w Przemyśle “ORGMASZ” ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa  

• lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: zamowienia@orgmasz.lukasiewicz.gov.pl.  
 


