
 
 

   Warszawa, 11.10.2021 r. 

PROCEDURA OTWARTA 

 na realizację usługi badawczej - badania funkcji neuropsychologicznych i jakości życia 

osób, które chorowały na COVID-19 

W.Ps-361/40/2021 

1. ZAMAWIAJĄCY 

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (Faculty of Psychology, University of Warsaw) 

ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa/ Warsaw 

REGON 24000001258 

NIP: 525-001-12-66 

fax (22) 635-79-91 

www.psych.uw.edu.pl 

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

Osoba do kontaktów w sprawie zapytania: 

Prof. dr hab. Emilia Łojek 

Telefon: 22-5549751 

e-mail :emilia@psych.uw.edu.pl; 

 

 

2. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Informacje ogólne o badaniu: 

Opis badania: Celem badania jest pomiar funkcji neuropsychologicznych i jakości życia u osób, które 
chorowały na COVID-19. Badanie będzie realizowane przy współpracy firmy panelowej oraz zespołu 
badawczego NeuroCovid Wydziału Psychologii UW. Uczestnikami badania będą paneliści firmy 
panelowej: osoby z potwierdzonym testowo zakażeniem SARS-CoV-2 oraz odpowiednio dobrana grupa 
kontrolna. Badanie ma charakter podłużny i obejmuje dwa etapy pomiarów. W każdym etapie paneliści 
będą wypełniać ankietę online, rozwiązywać zadania poznawcze online oraz rozwiązywać zadania 
poznawcze przez telefon.  

Miejsce badania: Badanie ma odbywać się w Polsce.  

Uczestnicy:  

Grupa COVID+: osoby, które przeszły COVID-19, mają potwierdzone zakażenie testem na obecność 

wirusa lub przeciwciała, czas od zachorowania: co najmniej 3 tygodnie, Pomiar 1 N=250, Pomiar 2 

(20% mniej) N = 200 

Grupa COVID- N= 100 osoby, które nie chorowały na COVID-19, nie miały objawów choroby, w tym 

zaburzeń oddychania, utraty węchu/smaku, Pomiar 1 N=200, Pomiar 2 (20%) mniej N= 160  

Pomiar 1. suma N= 450; Pomiar 2 (20% mniej) suma N=360  

http://www.psych.uw.edu.pl/
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Wiek – powyżej 18 roku życia.  

Czas trwania: Czas trwania badania 

• Ankieta online: ok. 25 minut (firma panelowa) 

• Zadania online: ok 20 minut (przekierowanie na platformę Gorilla na Wydziale Psychologii 
UW - firma panelowa)  

• Badanie telefoniczne - zadania poznawcze: ok. 20 minut - koordynacja badań i kontakt do 
osób badanych (firma panelowa),wykonanie badania przez telefon – osoby z zespołu 
badawczego NeuroCovid Wydziału Psychologii UW.  

Schemat badań podłużnych 

• ETAP 1. Ankieta plus zadania online, badanie telefoniczne 

• Przerwa: ok. 1-1.5 miesiąca 

• ETAP 2. Ankieta plus zadania online, badanie telefoniczne 

Zamówienie obejmuje wykonanie: 

- badania wstępnego panelistów pod kątem spełniania kryteriów selekcji do badań, 

- selekcji osób do badań, zebranie próby reprezentacyjnej dla struktury próby po Covid-19, 

- zebrania zgód na wzięcie udziału w całości badania,  

- utworzenia Ankiety online do dwóch pomiarów na panelu firmy,  

- powiązania badań ankietowych na panelu z badaniami online na platformie Gorilla Wydziału 

Psychologii UW, 

- dwukrotne wykonanie badań ankietowych,  

- dwukrotne wykonanie powiązanych badań online, 

- pomoc w badaniach telefonicznych - przekazanie danych kontaktowych badanych panelistów do 

osób z zespołu NeuroCovid realizujących badania przez telefon,  

- stworzenie bazy danych w SPSS łączących wszystkie pomiary, 

- współpraca z osobami z zespołu NeuroCovid przy wpisywaniu wyników badań telefonicznych oraz 

badań online, 

- wstępna analiza wyników,  

- wynagrodzenie dla osób badanych – panelistów, którzy biorą udział pomiarach, a szczególnie, które 

ukończą całość badań.  

Ankieta, zadania online zostaną dostarczone Oferentowi, który złoży najkorzystniejszą Ofertę i po 

zawarciu Umowy na realizację badania. 

 



 
3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
I etap badania do 30 października 2021, 

II etap badania do 31 grudnia 2021 roku. 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy, którzy: 
1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

okolicznościach, o których odpowiednio mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 ustawy. 

2. Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia dostaw/usług uprawniających do 

wykonania zadania. 

3. Przedstawią w wyznaczonym terminie kompletną i podpisaną ofertę. 

4. Dysponują potencjałem ludzkim zdolnym do wykonania zamówienia. 

5. Zapewnią możliwość wykonania badań realizowanych na platformie w koordynacji z 

pomiarami zaplanowanymi do realizacji przez zespół NeuroCovid.  

6. Posiadają doświadczenie w realizacji podłużnych badań naukowych psychologicznych 

dotyczących pandemii COVID-19 potwierdzone przesłanymi referencjami minimum 2. 

Referencje powinny jednoznacznie wskazywać, że Oferent wykonywał określone zadanie jako 

główny wykonawca. W formie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do oferty. 

7. Posiadają bazę danych respondentów zgodną z wymogami RODO.  

8. Jeden Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Z uwagi na charakter zamówienia zapytanie jest 

skierowane do Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie świadczenia 

usług uprawniających do wykonania zadania. 

9. Posiadają aktualny certyfikat jakości usług badawczych wydawany w wyniku niezależnego 

audytu - PKJPA lub innego równoznacznego certyfikatu, świadczącego o pomyślnym wyniku 

audytu w zakresie wykonywania badań ilościowych CAWI lub innego równoznacznego 

certyfikatu. Przez dokument równoważny Zamawiający rozumie dokument (np. certyfikat, 

zaświadczenie, świadectwo) potwierdzający stosowanie przez Wykonawcę środków 

zapewnienia jakości badań rynku (społecznych i opinii) zgodnie z zasadami określonymi w 

Międzynarodowym Kodeksie Badań Rynku i Badań Społecznych ICC/ESOMAR, wystawiony 

przez organizację (krajową lub międzynarodową) zrzeszającą agencje badawcze. 

 

Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy: 

● w ramach niniejszego postępowania złożyli oświadczenia lub dokumenty zawierające 

nieprawdę lub ich nie dostarczyli Zamawiającemu, 

● nie posiadają aktualnego certyfikatu jakości usług badawczych wydawanego w wyniku 

niezależnego audytu - PKJPA lub innego równoznacznego certyfikatu, świadczącego o 

pomyślnym wyniku audytu w zakresie wykonywania badań ilościowych CAWI, 

● W przypadku powstania wątpliwości w zakresie treści niniejszego Zapytania ofertowego, 

Wykonawcy mogą kierować zapytania o wyjaśnienie tych wątpliwości, na które Zamawiający 

zobowiązany jest odpowiedzieć, jeżeli zapytanie wpłynęło niezwłocznie. 



 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń 

(stanowiących załączniki do oferty) oraz innych dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z 

formularzem ofertowym. 

 

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta powinna być przygotowana zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1– wzór 
formularza ofertowego do niniejszego zapytania ofertowego w języku polskim.  

2. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, przedstawicieli Wykonawcy wymienionych w 
aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub osoby po stronie Wykonawcy upoważnione 
do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Formalne upoważnienie powinno być wówczas 
dołączone do oferty. 

3. Zaoferowana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszelkie koszty i opłaty związane z 
realizacją przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
6. Oferta powinna być jednoznaczna, tzn. sporządzona bez dopisków, opcji i wariantów oraz 

spięta w sposób trwały. 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z 

wymogami niniejszego zapytania, tj. niespełniającej wymagań formalnych lub merytorycznych. 
8. Termin ważności oferty powinien wynosić minimum 30 dni. 
9. Oferta powinna obejmować: 

• cenę zamawianej usługi, 

• oświadczenia oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu, 

• skan certyfikatu jakości usług badawczych wydawanego w wyniku niezależnego 
audytu - PKJPA lub innego równoznacznego certyfikatu, świadczącego o pomyślnym 
wyniku audytu w zakresie wykonywania badań ilościowych CAWI. 

 

Oferty należy przesłać w formie skanu podpisanego formularza ofertowego na adres: 

zamowienia@psych.uw.edu.pl 

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty to: do dnia 18.10.2021 r. 

 

6. OCENA OFERT 

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

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryteriami: 

Opis sposobu przyznawania punktów 

Kryteria oceny: 

 Kryterium Waga 

A Cena zamówienia brutto 60 

B Doświadczenie w realizacji podłużnych badań naukowych 

psychologicznych dotyczących pandemii COVID-19 

40 
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potwierdzone przesłanymi referencjami. Referencje powinny 

jednoznacznie wskazywać, że Oferent wykonywał określone 

zadanie jako główny wykonawca. Min. 3 referencje. 

 

 RAZEM 100 

 

A. Cena zamówienia brutto  

Kryterium temu zostaje przypisana liczba 60 punktów. Ilość punktów poszczególnym Wykonawcom 

za kryterium, przyznawana będzie według poniższej zasady: 

Oferta o najniższej cenie otrzyma 60 punktów. 

Pozostałe oferty - ilość punktów wyliczona wg wzoru: 

cena najniższa 

Ci  = ------------------------------- x 60 pkt. 

cena oferty badanej 

i               - numer oferty badanej 

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

cena oferty - cena brutto z OFERTY. 

B. Doświadczenie w realizacji podłużnych badań naukowych psychologicznych dotyczących 
pandemii COVID-19 potwierdzone przesłanymi referencjami. Referencje powinny 
jednoznacznie wskazywać, że Oferent wykonywał określone zadanie jako główny 
wykonawca. Min. 3 referencje. 

Kryterium temu zostaje przypisana liczba 40 punktów. Ilość punktów poszczególnym Wykonawcom 

za kryterium, przyznawana będzie według poniższej zasady: 

• dołączone  2 referencje (wymagany) – oferta otrzymuje 0 pkt., lub 

• dołączone od 3 do 5 referencji – oferta otrzymuje 20 pkt, lub 

• dołączone od 6 referencji lub więcej – oferta otrzymuje 40 pkt. 
Zgodnie z załącznikiem nr 1. 
 
 

7. DODATKOWE INFORMACJE 

1. W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa. 
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji szczegółowych warunków realizacji umowy 

z najlepszymi oferentami. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

• unieważnienia zapytania bez podania przyczyny, 

• zmiany treści zapytania otwartego przed upływem terminu składana ofert, 



 

• unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, także po wyborze 
najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy. 

4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi 
lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku z niniejszym Zapytaniem ofertowym, w 
tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i ewentualnych szkód, w szczególności w 
przypadku unieważnienia przez Zamawiającego niniejszego postępowania. 

  



 
Załącznik nr 1. Wzór formularza ofertowego 

Miejscowość ……………………… data…………………          

Formularz ofertowy 

na realizację usługi badawczej - badania funkcji neuropsychologicznych i jakości życia osób, które 

chorowały na COVID-19 

W.Ps-361/40/2021 

Wykonawca: ……………………………………………. 

Adres Wykonawcy: ……………………………. 

Tel. ………………….……..., e-mail …………………………….. 

Nr NIP, nr REGON: ………………………… 

Kryteria  

A) Cena zamówienia 

 

 

_ _ __ _ _ 

/Wartość 

netto/ 

 

_ _ __ _ _ 

/Podatek VAT/ 

 

 

_ _ __ _ _ 

/Wartość 

brutto/ 

B) Doświadczenie w realizacji podłużnych badań 
naukowych psychologicznych dotyczących pandemii 
COVID-19 potwierdzone przesłanymi referencjami. 
Referencje powinny jednoznacznie wskazywać, że 
Oferent wykonywał określone zadanie jako główny 
wykonawca. Min. 3 referencje. 

 

 

                    ……………………………szt. referencji 

 

1. informacje o osobie sprawującej nadzór merytoryczny nad realizacją badania po stronie 

Wykonawcy : …………………………………………………………………………….. 

2. do oferty dołączam: 

● skan aktualnego certyfikatu jakości usług badawczych wydawany w wyniku 

niezależnego audytu - PKJPA lub innego równoznacznego certyfikatu, świadczącego o 

pomyślnym wyniku audytu w zakresie wykonywania badań ilościowych CAWI, 

● referencje. 



 
3. Jeden Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Z uwagi na charakter zamówienia zapytanie jest 

skierowane do Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie świadczenia 

usług uprawniających do wykonania zadania. 

 

Oświadczam, że: 

● zapoznałem(am) się z treścią zapytania i w całości akceptuję/-my jej treść, 
● zapewniam możliwość wykonania badań realizowanych na platformie w koordynacji z 

pomiarami zaplanowanymi do realizacji przez zespół NeuroCovid Wydziału Psychologii, 
● nie posiadam powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym*, 
● 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 bazę danych respondentów zgodną z wymogami RODO, 

● nie podlegam wykluczeniu z postępowania z powodu przesłanek, o których mowa w  art. 108 
ust. 1 i art. 109 ust. 1 ustawy, 

● wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym zapytaniu otwartym ** 
 

*) 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) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 

b) 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.  

 
 
**) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 
oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

 
 

 

 

 ………………………………….                                                      ………………………………….       

     Miejscowość i data                                                                Podpis Wykonawcy 

 



 
Załącznik Nr 1 do oferty 

Oświadczam, że posiadam doświadczenie w realizacji podłużnych badań naukowych 

psychologicznych dotyczących pandemii COVID-19 i  wykonywałem te zadania jako główny 

wykonawca.  Do oferty dołączam zestawienie oraz kopię referencji. Zestawienie listów 

referencyjnych. 

Lp. Nazwa instytucji Nazwa zadania Data realizacji 

1    

2    

..    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

………………………………. 

Data i Podpis 


