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Zapytanie ofertowe nr 3/2019/YE_2017-1-008 

(dotyczy wyboru wykonawcy badania do projektu „YOUTH EMPLOYMENT PARTNERSHIP – EVALUATION STUDIES 

 IN SPAIN, HUNGARY, ITALY AND POLAND”) 

 

 

Szanowni Państwo,  

Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na 

przeprowadzenie badań do projektu „Youth Employment PartnerSHIP”, finansowanego przez Islandię, 

Liechtenstein i Norwegię, w ramach Funduszu na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży EEA i Funduszy Norweskich (the 

EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment). 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 

Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych  

ul. Wiśniowa 40B lok. 8 

02-520 Warszawa 

NIP: 701-000-66-34,  

REGON: 140420239,  

KRS: 0000249402 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch badań ankietowych (CATI) wśród osób w wieku 18-34 lat, które 

należą do kategorii NEET tj. nie pracują (są bezrobotne lub bierne zawodowo), nie uczą się, nie szkolą i nie są 

zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy.   

 

Etap 1.  

będzie obejmował następujące działania: 

1. Identyfikacja młodych osób bezrobotnych/biernych zawodowo na podstawie pytań kwestionariuszowych i 

zaproszenie ich do wzięcia udziału w badaniu. Wielkość próby powinna wynosić 1500 osób.  

2. Losowy podział osób, które wyraziły zgodę na udział w badaniu na dwie grupy, każda licząca 750 osób. 

3. Wywiad kwestionariuszowy: ok. 5 min. z grupą nr 1 i ok. 10 min z grupą nr 2. 

4. Przesłanie grupie nr 2 wiadomości tekstowej (sms) po zakończeniu wywiadu. 

 

Wszystkie działania opisane w etapie 1. powinny zostać przeprowadzone w ramach jednego wywiadu 

telefonicznego. Zamawiający nie posiada własnej bazy danych. 

 

Etap 2. 

Badanie ankietowe (CATI) wśród osób z etapu 1.  po jednym miesiącu. Czas trwania wywiadu – ok. 5 min. Response 

rate minimum na poziomie 70%. 

 



 

  

Przed rozpoczęciem badania wykonawca przeprowadzi pilotaż obejmujący minimum 15 zrealizowanych wywiadów. 

 

Wyniki badania będą analizowane przez zespół IBS. Wykonawca przeprowadzi 2 badania CATI i pilotaż na 

podstawie dostarczonych przez IBS scenariuszy i przekaże bazę danych w formacie csv z każdego badania  

w terminie 14 dni od zakończenia każdego etapu. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

  

Badanie powinno być zrealizowane nie później niż 

 Etap nr 1 – do 30 kwietnia 2020 r. 

 Etap nr 2 – do 30 maja 2020 r. 

 

V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

  

Oferta powinna zawierać w szczególności: 

 nazwę i siedzibę Oferenta,  

 adres Oferenta wraz z innymi danymi kontaktowymi, 

 formę prawną i numer rejestru, w którym wpisany jest oferent, numer NIP i REGON, 

 krótki opis Oferenta, w tym opis i udokumentowanie doświadczenia z realizacji podobnych badań  

 proponowaną cenę za całość badania oraz wycenę poszczególnych etapów – nr 1 (z uwzględnieniem 

pilotażu) i nr 2 (wartość netto, oraz brutto). Etap nr 2 powinien być wyceniony osobno dla response rate 

na poziomie 70% i osobno dla maksymalnego możliwego do zrealizowania przez wykonawcę response 

rate. Cena musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny i musi zawierać wszelkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu zamówienia 

 proponowany termin realizacji zamówienia, 

 podpisy osób umocowanych do działania w imieniu Oferenta. 

Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim. 

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Oferty należy składać do dnia 10 stycznia 2020 roku drogą elektroniczną na adres mailowy: 

yepartnership@ibs.org.pl. 

2. Oferty zostaną ocenione do dnia 15 stycznia 2020 roku. Zamawiający poinformuje ewentualnych Oferentów 

mailowo o wyniku postępowania, z wyłączeniem szczegółowych informacji o otrzymanych ofertach. Niniejsze 

postępowanie nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych.  

3. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

ofert. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia niniejszego zapytania bez rozstrzygnięcia 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. 

9. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.ibs.org.pl  

 

VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY  

Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się zasadą wyboru oferty najefektywniejszej ekonomicznie 

oferty – tj. najefektywniejszej response rate w stosunku do najniższej ceny.  

  

mailto:yepartnership@ibs.org.pl
http://www.ibs.org.pl/


Lp. Nazwa Waga kryterium - ilość punktów 

1. Cena 100 

3. Razem 100 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Mateusz Smoter, e mail: Mateusz.smoter@ibs.org.pl, tel. 792 635 691 

mailto:Mateusz.smoter@ibs.org.pl

