Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem
w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz.
2019).

Załącznik nr 1

Specyfikacja przedmiotu oferty:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja badania ilościowego, metodą CAWI (Computer Assisted
Web Interview), w obszarze rynku pracy z wykorzystaniem metody warunkowego wyboru,
polegającej na prezentowaniu respondentom zestawu wariantów i pytaniu, który z nich jest dla
respondenta najkorzystniejszy oraz losowego przydziału części respondentów do dwóch grup.
2. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie całego procesu badania CAWI. Od wykonawcy oczekuje się:
a. rekrutacji respondentów,
b. nadzoru nad realizacją badania,
c. realizacji łącznie 8 500 efektywnych, tj. w pełni wypełnionych, zweryfikowanych ankiet
CAWI bez błędów i braków danych, z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania
do badań CAWI. Liczba ta uwzględnia również osoby biorące udział w badaniu
pilotażowym, które będzie poprzedzało badanie właściwe.
d. opracowania i przekazania bazy danych zawierającej wyniki badania w formacie *.csv;
e. przygotowania raportu technicznego obejmującego dokładny opis sposobu realizacji
badania, m.in. dokładny opis realizacji próby, informacje o średnim czasie wypełnienia
ankiety, liczbie osób rezygnujących w trakcie wypełniania ankiety, z uwzględnieniem
zadeklarowanego w ofercie zakresu tzw. paradanych oraz opis wszystkich istotnych
zdarzeń, które mogą mieć wpływ na wiarygodność danych oraz interpretację wyników.
3. Skrypt kwestionariusza w formacie *.docx dostarczy Zamawiający.
4. Szacowany czas wypełnienia ankiety będzie wynosił ok. 20 minut.
5. Kryteria kwalifikacji respondentów do badania będą następujące:
a. wiek pomiędzy 20 a 64 lat;

b. status na rynku pracy: pracujący min. 20 godzin tygodniowo (w oparciu o umowę o pracę,
zlecenie, dzieło lub samozatrudnieni) lub poszukujący pracy w wymiarze min. 20 godzin
tygodniowo;
c. pracujący lub poszukujący pracy w zawodach z grupy od 1 do 5 Klasyfikacji Zawodów i
Specjalności (KZiS) z wyłączeniem personelu służby zdrowia. Lista zawodów stanowi
załącznik nr 2 do Ogłoszenia o Zamówieniu.
d. zamieszkujący miasta o liczbie ludności 100 tys. osób lub więcej lub gminę zamieszkania
znajdująca się w odległości dojazdowej 45 minut od tego miasta. Lista miejscowości wraz
z kodami TERYT stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia o Zamówieniu.
6. Dobór próby będzie uwzględniał kwoty, zgodnie z załącznikiem 4 do Ogłoszenia o Zamówieniu.
7. Kwestionariusz ankiety będzie składał się z dwóch części (realizowanych w ramach jednego badania):
a. Pierwsza część będzie składała się z pytań zamkniętych (jednokrotnego i wielokrotnego
wyboru) na temat cech społeczno-demograficznych respondentów, ich sytuacji na rynku
pracy, składu gospodarstwa domowego oraz zawodów, w których pracują lub szukają
pracy. Nie przewiduje się gromadzenia danych wrażliwych.
b. W drugiej części przedstawione zostaną uczestnikom winiety z hipotetycznymi ofertami
pracy zróżnicowanymi pod kątem wynagrodzenia i możliwości pracy z domu. Każdemu
uczestnikowi wyświetlonych zostanie kolejno 5 ekranów. Zadaniem respondentów będzie
wybór najkorzystniejszych z ich punktu widzenia oferty pracy. Na każdym ekranie znajdą
się dwie oferty pracy:
i. bazowa (brak możliwości pracy z domu, poziom wynagrodzenia zaimportowany z
tabeli przesłanej przez zamawiającego dostosowany do wykonywanego zawodu i
klasy miejscowości zamieszkania respondenta).
ii. alternatywna (możliwość pracy z domu, poziom wynagrodzenia jak w ofercie
bazowej +/- wartość procentowa losowo zaimportowana z listy dostarczonej przez
zamawiającego).
c. Miejsce na ekranie oferty bazowej i alternatywnej (prawa lub lewa strona ekranu) będzie
losowe.
d. Dodatkowo, losowo wybrana podgrupa uczestników (grupa eksperymentalna) otrzyma
zmodyfikowany wariant zestawu ofert pracy (uzupełniony o dodatkową informację).
Losowy przydział do grupy eksperymentalnej będzie przeprowadzony na poziomie
każdego zawodu.

e. Projekt winiet z hipotetycznymi ofertami pracy przedstawiany respondentom stanowi
załącznik nr 5 do Ogłoszenia o Zamówieniu.
8. Przed realizacją badania właściwego przeprowadzony zostanie pilotaż na próbie liczącej 200 osób.
Z 10 osobami z tej grupy przeprowadzony zostanie pilotaż pogłębiony. W tym celu wykonawca
zrekrutuje 10 osób i umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie wywiadów na platformie
umożliwiającej wideokonferencję. Rozmowy zostaną przeprowadzone indywidualnie z każdym
respondentem. Wykonawca zapewni platformę do wideokonferencji. Dobór respondentów do
pilotażu pogłębionego będzie celowy i uzgodniony z zamawiającym, aby zapewnić w nim udział osób
reprezentujących różne zawody.
9. Po zakończeniu pilotażu Wykonawca wprowadzi poprawki do narzędzia badawczego zgodnie z
wytycznymi Zamawiającego.
10. Zamawiający zachowuje prawo do odstąpienia od umowy po realizacji pilotażu. W takiej sytuacji
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za realizację pilotażu i ankiety wykonane w ramach pilotażu.
11. Wykonawca w trakcie badania będzie gromadził tzw. paradane, tj.:
a. informacje na temat czasu, jaki respondent przeznacza na odpowiedź na każde pytanie,
b. informacje na temat zmian odpowiedzi dokonywanych przez respondenta,
c. informacje na temat aktywnych okien przeglądarki podczas wypełniania ankiety.
12. Możliwość wypełnienia ankiety przez respondentów zostanie ograniczona do komputerów
(stacjonarnych lub laptopów). Respondenci nie będą mieli możliwości wypełnienia ankiety na
smartfonie i tablecie.
13. Wykonawca będzie odpowiedzialny za weryfikację unikalności uczestników panelu i zapewnienie
udziału w badaniu jedynie unikalnych uczestników panelu.
14. Wykonawca będzie odpowiedzialny za kontrolę jakości udzielanych odpowiedzi i wykluczenie z
badania nierzetelnych ankiet.
15. Wykonawca zagwarantuje realizację badania i dostarczenie wyników badania z zachowaniem
wszystkich niezbędnych procedur bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, w tym m.in.
zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Wykonawca zagwarantuje
archiwizację wszystkich informacji umożliwiających kontrolę spełnienia ww. wymogu w odniesieniu
do uczestników badania w okresie 5 lat od zrealizowania badania.
16. Harmonogram realizacji badania:
a. Pilotaż zostanie zrealizowany nie później niż do 10 czerwca 2021 r.

b. Badanie właściwe zostanie zrealizowane nie później niż do 10 lipca 2021 r.
c. Przekazanie bazy danych i raportu technicznego z badania zostanie zrealizowane nie
później niż do 15 lipca 2021 r.

