Warszawa, 08.06.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapytanie ofertowe na realizację badania jakościowego w grancie OPUS
WPs/157/2020/AK

1. ZAMAWIAJĄCY

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
REGON 24000001258

Osoba do kontaktów w sprawie zapytania:

NIP: 525-001-12-66

Dominika Adamczyk

fax (22) 635-79-91

Telefon: 533 192 108

www.psych.uw.edu.pl

e-mail : dominika.adamczyk@psych.uw.edu.pl

e-mail: sekog@psych.uw.edu.pl

2. ZAKRES ZAMÓWIENIA
Zamówienie dotyczy badania w formie wywiadu, mającego na celu poznanie preferencji
pokarmowych ze szczególnym uwzględnieniem stosunku osób badanych do różnych składników
potraw, ich pochodzenia oraz aspektów ekologicznych i etycznych spożywanej żywności.
Zamówienie obejmuje realizację badania jakościowego, polegającego na:
a.
b.
c.

rekrutacji uczestników badania według ankiety selekcyjnej dostarczonej przez
Zamawiającego,
koordynacji rekrutacji,
weryfikacji telefonicznej wszystkich respondentów

d.

e.
f.

dostarczeniu kontaktu do badanych do moderatorów zapewnionych przez
Zamawiającego (Zamawiający przeprowadzi wywiady na wybranym przez siebie
komunikatorze online),
wynagrodzeniu dla respondentów (wraz z należnym podatkiem dochodowym) za
udział w badaniu w tym obsługę księgową (przygotowanie, wypłata, rozliczenie)
przygotowaniu transkrypcji z wywiadów w formacie Word.

Opis badania:
•
•
•
•

badanie online (przy użyciu Google Meets)
wielkość próby: 18 IDI
czas trwania wywiadu: do 2,5 godziny
próba do badania:
o Kryteria dla wszystkich grup:
▪ Wykształcenie przynajmniej średnie (miks wykształcenia w każdej z
grup)
▪ Wiek 18-60 (miks wieku w każdej z grup)
▪ Brak kobiet w ciąży, osób z alergiami pokarmowymi i na specjalnych
dietach zdrowotnych (bezglutenowa, bez laktozy…)

o

o

▪

Bez wyraźnych problemów zdrowotnych (o przeciętnym lub dobrym
stanie zdrowia)

▪

Posiadający łącze internetowe umożliwiające przeprowadzenie wywiadu
online oraz kamerę

grupa 1 – wegetarianie – 6 IDI
▪

3 IDI kobiety

▪

3 IDI mężczyźni

▪

Wegetarianie – osoby niejedzące mięsa (określające się jako
wegetarianie)

grupa 2 – fleksitarianie/semiwegetarianie – 6 IDI
▪ 3 IDI kobiety
▪

3 IDI mężczyźni

Osoby wykluczające (częściowo) mięso ze swojej diety (na przykład osoby,
które nie jedzą mięsa z wyjątkiem ryb, lub z wyjątkiem owoców morza lub
z wyjątkiem kurczaka)
grupa 2 – jedzący mięso – 6 IDI
▪ 3 IDI kobiety
▪

o

▪

3 IDI mężczyźni

▪
▪

Osoby jedzące mięso przynajmniej raz w tygodniu
Osoby, dla których mięso jest ważnym elementem codziennej diety

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Badanie powinno zostać zrealizowane do końca lipca 2020 r. Dokładny harmonogram zostanie
ustalony z Wykonawcą po wybraniu oferty.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy, którzy:
•

•
•
•

prowadzą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług uprawniających do wykonania
zadania posiadają kompletny wpis w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT
(biała lista podatników VAT),
dysponują potencjałem ludzkim zdolnym do wykonania zamówienia,
posiadają sytuację ekonomiczną i finansową pozwalającą na realizację zamówienia,
przedstawią w wyznaczonym terminie kompletną i podpisaną ofertę.

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń złożonych
przez Wykonawcę wraz z formularzem ofertowym.
3. Sposób oceny warunków wymaganych od Wykonawców będzie zgodny z formułą spełnia/nie
spełnia.

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.
2.
3.
4.

Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym do zapytania formularzem ofertowym.
2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
3. Termin ważności oferty powinien wynosić minimum 30 dni.
Ofertę należy przesłać w formie skanu podpisanego formularza ofertowego na adres:
zamowienia@psych.uw.edu.pl; dominika.adamczyk@psych.uw.edu.pl w nieprzekraczalny
terminie dostarczenia oferty do dnia 15.06.2020 r. do godziny 15.00.

6. OCENA OFERT
i)

Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy
wymienione w pkt. 4.

ii) Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryteriami:

Kryterium
a)
b)
c)

Cena zamówienia brutto
Certyfikat RODO
Inspektor Danych Osobowych
RAZEM

Waga
80
10
10
100

OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTOW:
a)

Cena /C/

Kryterium temu zostaje przypisana liczba 80 punktów. Ilość punktów poszczególnym
Wykonawcom za kryterium, przyznawana będzie według poniższej zasady:
Oferta o najniższej cenie otrzyma 80 punktów.
Pozostałe oferty – ilość punktów wyliczona wg wzoru :

cena najniższa
Ci = ------------------------------- x 80 pkt
cena oferty badanej
i

- numer oferty badanej

Ci

- liczba punktów za kryterium „CENA” (oferty badanej)

cena oferty – cena brutto z OFERTY.

b)

Certyfikat RODO

Oferent posiadający certyfikat RODO otrzyma 10 punktów. W przypadku braku certyfikatu
otrzyma 0 punktów.
c)

Inspektor Danych Osobowych

Oferent posiadający certyfikat Inspektora Danych Osobowych otrzyma 10 punktów. W przypadku
braku certyfikatu otrzyma 0 punktów.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty punkty za w/w kryteria dla danej oferty zostaną
zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty. Komisja wybierze oferenta, który uzyska
największą liczbę punktów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania lub negocjacji ceny zawartej w ofercie, złożonej
przez oferenta oraz ma prawo wezwania oferenta do uzupełnień oraz złożenia dodatkowych
wyjaśnień dotyczących treści oferty.
O wyniku dotyczącym wyboru najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną poinformowani drogą
e-mailową w terminie 7 dni od daty zakończenia składania ofert.

7. DODATKOWE INFORMACJE
i)

W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.

ii) Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji szczegółowych warunków
realizacji umowy z najlepszymi oferentami.
iii) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy.
iv) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania
przyczyny.

Załącznik nr 1. Wzór formularza ofertowego
Miejscowość ……………………… data…………………
Tel. ………………….……..., e-mail ……………………………..
Formularz ofertowy
na realizację badania jakościowego w grancie OPUS
Wykonawca: ………………….
Adres Wykonawcy: ………………………

Kryterium

Cena netto

Vat

Cena brutto

a) Cena oferowanej usługi
…………………..

……………….

……………..

b) Certyfikat RODO
(TAK/NIE)
c) Inspektor RODO
(TAK/NIE)

Oświadczam, że:
•
•
•
•
•

zapoznałem(am) się z treścią zapytania i w całości akceptuję/-my jej treść,
uważam się za związanego(ą) ofertą przez okres wskazany w ofercie
posiadam odpowiednie zaplecze kadrowe i techniczne, umożliwiające realizację usługi,
stanowiącej przedmiot niniejszego Zapytania ofertowego,
posiadam sytuację ekonomiczną i finansową pozwalającą na realizację zlecenia.
oświadczam, że nie posiadam powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym*.

*Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

….…………………………..
Podpis Wykonawcy

