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Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr IBS 01/2021 

 

Dotyczy: postępowania opartego na zasadzie rozeznania rynku mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej 

oferty na wsparcie w realizacji badania dotyczącego skali pracy platformowej w Polsce, w części dotyczącej 

zatrudnienia migrantów. Celem badania będzie ocena skali występowania pracy platformowej w Polsce w ramach 

projektu „System prognozowania polskiego rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020, Oś 

priorytetowa II 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. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych  

ul. Irysowa 18c 

02-660 Warszawa 

NIP: 701-000-66-34,  

REGON: 140420239,  

KRS: 0000249402 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Całość badania prowadzonego w ramach projektu obejmie badanie ankietowe online (CAWI) na ogólnopolskiej 

próbie oraz pogłębione, ustrukturyzowane wywiady z wybraną grupą respondentów.  

 

Wsparcie Zamawiającego w części badania dotyczącej zatrudnienia migrantów  będzie obejmowało następujące 

działania: 

1. Przygotowanie raportu metodologicznego podsumowującego najważniejsze zagadnienia dotyczące 

specyfiki prowadzenia badań ankietowych wśród migrantów, z uwzględnieniem rekomendacji 

dostosowanych do badania pracy platformowej.  

2. Przygotowanie narzędzia badawczego (ankiety), digitalizacja oraz przekazanie narzędzia Zamawiającemu 

w formie online, zgodnie z przedstawionymi rekomendacjami i ustaleniami z Zamawiającym. Narzędzie 

musi być dostosowane do specyfiki i sposobu podejmowania pracy platformowej przez migrantów  

w Polsce, z uwzględnieniem tłumaczenia ankiety na minimum 4 języki oraz uwzględniać wymogi 

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). 

3. Dobór próby  

4. Opracowanie kwestionariusza do badania jakościowego (FGI) i przeprowadzenie badań focusowych (min. 

4 grupy x 8 osób) w 4 językach używanych przez największe grupy ankietowanych podczas badania  

5. Przygotowanie raportu z badania  

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 Badanie powinno być zrealizowane nie później niż do 1 grudnia 2021 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

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

5. proponowaną cenę za całość badania. Cena musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny i musi 

zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

6. proponowany termin realizacji zamówienia, 

7.podpisy osób umocowanych do działania w imieniu Oferenta. 

Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim. 

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

− Ofertę należy składać elektronicznie – na adres: prognozowanie@ibs.org.pl  

− Oferta powinna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

Przy czym każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być podpisana przez osoby 

upoważnione do reprezentowania Oferenta.  

− Termin składania oferty do 7 września 2021r. do godz. 16:00. O wyborze najkorzystniejszej oferty Oferent 

zostanie powiadomiony elektronicznie do dnia 13 września 2021r.  

− Pozostałe warunki: 

− Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

− Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozeznania rynku bądź jego unieważnienia bez 

podania przyczyny.  

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

− W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 
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− Oferentom biorącym udział w rozeznaniu rynku nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odstąpienia 

przez Zamawiającego od rozeznania albo jego unieważnienia.  

− W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (22) 629 33 82, w dni robocze w 

godzinach 9.00 – 16.00 lub mailowy prognozowanie@ibs.org.pl ,.  

− Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem  

w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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