Fundacja Naukowa
Instytut Badań Strukturalnych
ul. Irysowa 18c, 02-660 Warszawa

Warszawa 11.05.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR IBS/POWER/SPPRP/02/2021
W związku z realizacją projektu pn. „System Prognozowania Polskiego Rynku Pracy” nr POWR.02.04.00-00-0083 w
ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4
Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku
pracy PO WER, Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych ogłasza postępowanie na wybór Wykonawcy
badania pn. „Zapotrzebowanie pracowników na pracę z domu w warunkach pandemii – badanie
eksperymentalne z wykorzystaniem metody wyboru warunkowego”.
Badanie powinno zostać zrealizowane do dnia 15 lipca 2021r.
I.

Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego (zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną
w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020). Zamawiający nie jest zobowiązany
do stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz.
2019).
II.

Krótki opis badania:

Interakcje międzyludzkie w miejscu pracy stanowią istotny kanał przenoszenia chorób zakaźnych, takich jak
COVID-19. Na szczególną uwagę w tym kontekście zasługują elastyczne formy zatrudnienia, które mogą
zmniejszyć poziom ekspozycji pracowników na zarażenie, a przedsiębiorcom pomóc przetrwać kryzys. Celem
badania będzie analiza zapotrzebowania pracowników na pracę z domu. Dzięki badaniu będziemy mogli określić,
które grupy respondentów preferują tę formę zatrudnienia i jaką część wynagrodzenia są w stanie za nią
poświęcić. Szczególną uwagę zwrócimy na porównanie wyników pomiędzy osobami pracującymi w zawodach o
różnej ekspozycji na zarażenie COVID-19, żeby zobaczyć na ile skłonność ta zależy od poziomu ekspozycji na
zarażenie w miejscu pracy, a na ile od innych cech społeczno-demograficznych pracowników.
III.

Opis Przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja badania ankietowego CAWI w obszarze rynku pracy z wykorzystaniem
metody warunkowego wyboru i losowego przydziału części respondentów do dwóch grup.

IV.

Nazwa i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

79300000-7 Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka
V.

Termin i sposób dostarczania ofert

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: prognozowanie@ibs.org.pl
Termin dostarczania ofert upływa w dniu 25.05.2021 r.
Oferta powinna zostać złożona na Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszego Zapytania i
zawierać w szczególności:
1.

nazwę i siedzibę oferenta,

2.

adres oferenta wraz z innymi danymi kontaktowymi,

3.

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

4.

proponowaną cenę, w tym cenę za etap pilotażu (wartość netto oraz brutto); cena powinna być podana
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

5.

termin ważności oferty,

6.

oświadczenia, wymagane w pkt.VI niniejszego ogłoszenia

7.

wykaz zrealizowanych projektów, zgodnie z pkt.VI.3

8.
9.

wykaz osób zaangażowanych w realizację zamówienia (liczba osób zaangażowanych w realizację
projektu, stanowiska, doświadczenie),
krótki opis oferenta, opis doświadczenia w realizacji badań przy pomocy metody CAWI

10. opis wykonania zamówienia nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym – tj.
w Zał. 1 -5
11. harmonogram realizacji zamówienia,
12. termin realizacji zamówienia,
13. podpisy osób umocowanych do działania w imieniu oferenta.
W ofercie mogą zostać zawarte również dodatkowe informacje, takie jak: warunki płatności.
Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności.
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Mateusz Smoter , email:
mateusz.smoter@ibs.org.pl
VI.

Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny ich spełniania:

1)
Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania – potwierdzone oświadczeniem Oferenta.

2)

Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanym
terminie – potwierdzone oświadczeniem Oferenta.

3) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca składający ofertę:
a) w ostatnich 2 latach, a jeśli czas działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej 5
badań ankietowych metodą CAWI, w tym:
• każde z tych badań zrealizowane było na próbie liczącej nie mniej niż 1 000 respondentów;
• przynajmniej dwa z tych badań dotyczyły tematyki rynku pracy;
• przynajmniej jedno z tych badań zostało zrealizowane z wykorzystaniem randomizacji
polegającej na losowym przyporządkowaniu respondentów do różnych grup i wyświetlaniu im
różnych informacji;
b) w ramach realizacji zamówienia dysponuje min. 1 osobą, która uczestniczyła w realizacji
przedstawionych w wykazie badań;
c) posiada własny panel respondentów składający się min. 100 000 aktywnych uczestników panelu,
którzy zamieszkują wszystkie województwa w Polsce;
d) posiada aktualny Certyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKPJA) w zakresie badań
CAWI lub certyfikat równoważny, świadczący o pomyślnym wyniku niezależnego audytu w zakresie
standardów wykonywania badań ilościowych CAWI, w szczególności w zakresie wdrożenia procedury
weryfikacji jakości wypełniania ankiety, weryfikacji informacji o uczestnikach panelu oraz weryfikacji
unikalności wypełnianych ankiet.
Spełnienie warunków określonych w pkt.3) Wykonawca potwierdzi wykazem projektów wg wzoru zawartego w
Formularzu Oferty.
4)

Wypełnienie obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO

5)

Oferent składając ofertę w niniejszym Zapytaniu Ofertowym potwierdzi, iż:
a) zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w Zapytaniu Ofertowym oraz nie wnosi żadnych
zastrzeżeń i uwag w tym zakresie;
b)

nie występują powiązania osobowe i kapitałowe między Oferentem a Zamawiającym;

c) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania badania w zakresie określonym w
Zapytaniu Ofertowym nr IBS/POWER/SPPRP/02/2021
d) na potrzeby kontroli i prośbę Zamawiającego dostarczy niezbędne dokumenty potwierdzające spełnienie
wszystkich wymagań;
e)

uzyskał wszelkie informacje niezbędne do należytego wykonania zamówienia;

f) zobowiązuje się do rzetelnej i terminowej, zgodnej z wymogami projektowymi realizacji przedmiotu
umowy;

g) zrealizuje badanie i dostarczy jego wyniki 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) oraz zagwarantuje archiwizację wszystkich
informacji umożliwiających kontrolę spełnienia ww. wymogu w odniesieniu do uczestników badania w okresie
5 lat od zrealizowania badania.
h) złożenie oferty nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
i)

przedstawiona oferta odpowiada parametrom określonym w zapytaniu ofertowym;

j) złoży ofertę odpowiadającą wymogom technicznym przedstawionym wyżej w opisie przedmiotu
zamówienia;
k) w ramach wynagrodzenia umownego, w dwuletnim okresie gwarancji, będzie usuwał wszelkie usterki i
błędy.
VII.

Termin związania ofertą: minimum 45 dni od upływu terminu składania ofert.

VIII.

Kryteria oceny oferty:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny, która będzie podstawą do wyboru jednej
oferty spośród Wykonawców spełniających warunki określone w treści zapytania ofertowego.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria, z uwzględnieniem następujących
wag
kryteria oceny ofert

waga

maksymalna
liczba punktów

a) cena netto w PLN

70%

70

b) czas realizacji badania

18%

18

c) organizacja badania - możliwość gromadzenia tzw.
paradanych oraz zakres informacji gromadzonych na temat
uczestników panelu

12%

12

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
a) Sposób oceny kryterium „cena netto wykonania zamówienia (PLN)”:

Oferta z najniższą ceną netto otrzymuje 70 punktów; pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po
przecinku) według następującej formuły arytmetycznej:
X 70 punktów

b) czas realizacji badania:
Kryterium to odnosi się do liczby dni roboczych potrzebnych Wykonawcy na przeprowadzenie wymaganej liczby
ankiet internetowych badania właściwego oraz dostarczenie Zamawiającemu kompletnej bazy danych. Liczba ta
liczona jest od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego, po konsultacji z Wykonawcą, ostatecznej wersji skryptu
ankiety badania właściwego (nie wlicza się w to etapu pilotażu).
Oferta z najkrótszym czasem realizacji otrzymuje 18 punktów; pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2
miejsc po przecinku) według następującej formuły arytmetycznej:
X 18 punktów

c) Sposób oceny Kryterium kompetencji organizacja badania. W przypadku tego kryterium oceniane będzie:
gromadzenie tzw. paradanych:
•
•
•
•

możliwość gromadzenia informacji na temat czasu wypełniania każdego pytania przez
respondenta -> 2 pkt.
możliwość gromadzenia informacji na temat zmian odpowiedzi dokonywanych przez
respondentów -> 2 pkt.
możliwość gromadzenia informacji na temat aktywności okna ankiety podczas wypełniania
ankiety -> 2 pkt
możliwość śledzenia ruchu kursora myszki w trakcie wypełniania pytań przez respondentów
-> 2 pkt

zakres informacji na temat uczestników panelu:
•
•

informacje na temat zawodu uczestników panelu zgodnie z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności
(KZiS) na poziomie grup dużych z KZiS -> 2 pkt
informacje na temat gminy zamieszkania uczestników panelu -> 2 pkt

Wykonawcy podadzą ww. informacje w celu oceny tego kryterium w Formularzu Ofertowym.
O wyborze oferty decydowała będzie liczba zdobytych punktów. Oferta na realizację zamówienia może uzyskać
maksymalnie 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta uzyska największą liczbę
punktów.
IX.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

1.
Zamawiający po dokonaniu oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodności z niniejszym
Zapytaniem Ofertowym udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wyżej
wymienionym wymaganiom i uzyska łącznie najwięcej punktów w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
2.

Postępowanie może zakończyć się wyborem jednego Wykonawcy.

3.

Oferta niespełniająca wymogów formalnych określonych w Zapytaniu Ofertowym, podlega odrzuceniu.

4.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów w sposób odpowiadający
publikacji Zapytania Ofertowego.

5.

Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega
sobie prawo złożenia propozycji zawarcia umowy z Oferentem, którego oferta będzie najkorzystniejszą
spośród pozostałych złożonych ofert.

6.

Ponadto oferta zostanie odrzucona jeśli:
a) Została złożona po wyznaczonym terminie,
b) Została złożona w niewłaściwym miejscu,
c) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. 2020 poz. 1913),
d) Do oferty nie załączono wszystkich wymaganych dokumentów przewidzianych w ogłoszeniu,
z zastrzeżeniem zapisów punktu XII dotyczących możliwości wzywania Oferentów do uzupełnienia
Oferty i wymaganych załączników,
e) Zaoferowana cena przez danego Oferenta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień punktu XII dotyczących
możliwości przeprowadzenia negocjacji.
f)

Jest niezgodna z wymaganiami określonymi w Zapytaniu Ofertowym.

g) Jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa.
h) Oferent nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
i)
7.

Oferta zawiera rażąco niską cenę.

Z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.

8.
Zamawiający odrzuci ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz
z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera informacje nieprawdziwe lub niemożliwe do
udokumentowania.

X.

Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia.

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie 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.

XI.

Warunki dokonania zmiany umowy:

1.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia
Zapytania Ofertowego, w następujących przypadkach:
a) wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach
określonych w umowie;
b) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
umowy;
c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie
można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie
umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku
zmiany charakteru umowy;

2.

Wszelkie zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

3.

Ponadto Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach i
zakresie:
a) sposobu wykonania przedmiotu umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i
Wykonawca nie byli w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
b) wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów podatkowych, w szczególności zmiany stawki podatku
od towarów i usług;
c) zmiany zakresu oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;

d) zmiany zasad płatności wynagrodzenia Wykonawcy, gdy konieczność wprowadzania zmian będzie
następstwem postanowień innych umów mających związek z umową dotyczącą niniejszego
postępowania, a konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
e) zmiany zakresu oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
f)

zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od stron,
które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu zamówienia w umówionym terminie,

g) nieleżących po stronie Wykonawcy, gdy wykonywanie zamówienia nie było możliwe lub Wykonawca
miał w istotny sposób utrudnione możliwości w spełnieniu świadczenia. Wykonawca może zwrócić
się do Zamawiającego z uzasadnionym wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania zamówienia.
h) jeżeli konieczność zmiany jest spowodowana wystąpieniem niezależnych od stron okoliczności,
których nie można było przy zachowaniu należytej staranności przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
a które uniemożliwiają prawidłową realizację przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
i)

XII.

zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych
sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, kwestiami organizacyjnymi, które nie były możliwe do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy.

Zastrzeżenia
1. W umowie z wybranym Wykonawcą znajdą się postanowienia
1. w zakresie kar umownych, w szczególności:
a) Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia określonego w umowie
za każdy przypadek niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z
postanowieniami umowy nie więcej jednak niż 15% łącznego wynagrodzenia określonego w umowie;
b) Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia określonego w
umowie za każdy dzień zwłoki w realizacji badania, w stosunku do terminu, o którym mowa w
umowie;
c) w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę
umowną w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia określonego w umowie;
d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy;

2. W zakresie prawa do rezygnacji z badania przez Zamawiającego po przeprowadzeniu pilotażu – z zachowaniem
prawa do wynagrodzenia za realizację tego etapu.
3.
W umowie z wybranym Wykonawcą znajdą się postanowienia w zakresie zasad poufności w
szczególności:

a) W czasie trwania realizacji przedmiotu umowy, a także po jej ustaniu Wykonawca zobowiązuje się do
zachowania w tajemnicy wszystkich wyraźnie oznaczonych, informacji technicznych,
technologicznych, organizacyjnych lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą
(Informacje Poufne), z którymi zapozna się, bądź, które uzyska od Zamawiającego w jakiejkolwiek
formie w trakcie i w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, za wyjątkiem informacji
ujawnionych do wiadomości publicznej i powszechnie znanych;
b) Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych przez Zamawiającego
Informacji Poufnych i ich ochrony przed utratą oraz przed dostępem osób nieuprawnionych;
c) Wykonawca oświadcza, że będzie korzystał z Informacji Poufnych przekazanych przez Zamawiającego
wyłącznie w celu wykonania przedmiotu zamówienia i w sposób zapewniający ochronę poufności;
d) Za każdorazowy przypadek naruszenia klauzuli poufności, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 25.000 zł ;
e) Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza możliwości do dochodzenia przez Zamawiającego
naprawienia szkody na zasadach ogólnych;
f)

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie jakichkolwiek Informacji Poufnych, które:
•

są powszechnie znane,

•

zostały podane do publicznej wiadomości przez Zamawiającego,

•

zostały ujawnione na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego,

•

były znane Wykonawcy przed ich udostępnieniem przez Zamawiającego, na co istnieje
pisemne potwierdzenie.

4.
Wykonawca zobowiązuje się w ramach umownego wynagrodzenia do przeniesienia na Zamawiającego
całości autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na
wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do utworów, które zostaną wytworzone w ramach realizacji
przedmiotowego zamówienia na warunkach i polach szczegółowo określonych w protokole przekazania lub
odrębnej umowie.
5. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku
postępowania.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany Zapytania Ofertowego i formularza ofertowego w przypadku
błędów w Zapytaniu Ofertowym, konieczności dokonania uzupełnień - w takim przypadku Zamawiający:
a) poinformuje o dokonanej zmianie w sposób właściwy dla upublicznienia niniejszego zapytania
ofertowego,
b) poinformuje o dokonanej zmianie wszystkich oferentów, którzy dotychczas złożyli oferty,

c) może wydłużyć termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach składanych
przez Oferentów,
7. W trakcie oceny ofert Zamawiający może wzywać Oferentów do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych
przez nich ofert.
8. Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty, co
zostanie udokumentowane protokołem z wyboru ofert.
9. Złożenie oferty w ramach Zapytania Ofertowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem zasad określonych w
Zapytaniu Ofertowym.
10. Zamawiający ma prawo do anulowania części lub całości Zapytania Ofertowego w każdym momencie
postępowania bez podania przyczyny.
11. Dokumentacja dotycząca postępowania ofertowego zostanie przekazana w celu weryfikacji do właściwej
instytucji publicznej.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferenta z wnioskiem o wyjaśnienie, jeśli uzna, iż
wycena zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Cenę uznaje się za rażąco niską,
jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert. Wyjaśnienia winny być przedstawione przez Oferenta w określonym przez
Zamawiającego terminie. Zamawiający odrzuca ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku
do przedmiotu zamówienia.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Oferentami, których oferty uzyskały najwyższą liczbę
punktów lub w przypadku, gdy cena zaoferowana przez Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę
przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zamówienia.
14. W przypadku braku możliwości realizowania umowy na rzecz Zamawiającego w wymaganej ilości wskazanej w
Przedmiocie zamówienia Zamawiający przewiduje karę umowną proporcjonalną do wysokości
niezrealizowanego zamówienia przy czym kara umowna nie może być wyższa niż 15% łącznego
wynagrodzenia określonego w umowie.
15. Oferent składając ofertę jednocześnie zobowiązuje się do rzetelnej i terminowej, zgodnej z wymogami
projektowymi realizacji przedmiotu umowy.
16. Zamawiający może wezwać Oferentów, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w punkcie VI niniejszego zapytania lub którzy
nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o
których mowa w punkcie VI Zapytania zawierające błędy, omyłki pisarskie bądź rachunkowe lub nie
potwierdzające spełnienia przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli wadliwe
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Oferenta
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

17. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert w tym oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w punkcie VI niniejszego Zapytania a
także przedłożonych pełnomocnictw.
XIII.

Obowiązek informacyjny

1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający
informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie niniejszego postępowania, a w
szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i dokumentach i oświadczeniach dołączonych do
oferty ponadto realizując obowiązek informacyjny wskazuje, iż:
1)
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Naukowa Instytut Badań
Strukturalnych, z siedzibą w Warszawie, ul. Irysowa 18c, 02-660 Warszawa.
2)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia nr IBS/PZ/02/2021 prowadzonym w trybie
Zapytania Ofertowego.
3)
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o sekcję 6.5.2 pkt 19 i 20 Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne).
4)
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów umowy/decyzji
o dofinansowanie projektu.
5)
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem wynikających przystąpienia do przedmiotowego postępowania oraz z przepisów prawa w
szczególności Wytycznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
konsekwencją nie podania danych będzie odrzucenie Oferenta z postępowania.
6)
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
7)

Posiada Pani/Pan:
a)

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b)

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c)

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d)

prawo do usunięcia na podstawie art. 17 ust 1 RODO

e)

8)

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:
a)

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c)

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

2.
Oferent przystępując do postępowania jest zobowiązany do pisemnego poinformowania każdej osoby,
której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. W
związku z powyższym Oferent złoży stosowne oświadczenie zgodnie z treścią załącznika nr 5.
XIV.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień dodatkowych.
XV. Załączniki:
Zał. nr 1 - Specyfikacja przedmiotu oferty
Zał. nr 2 - Lista zawodów
Zał. nr 3 - Lista miejscowości wraz z kodami TERYT
Zał. nr 4 - Dobór próby
Zał. nr 5: Projekt winiet
Zał. nr 6: Formularz Ofertowy

