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Fundacja Centrum Badań Migracyjnych    Poznań, 20.09.2018
   
ul. Turniowa 16    
60-116 Poznań 
KRS: 0000549583 
NIP: 7792429649,REGON: 361075159 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2018 

Opracowanie raportu w na temat znajomości zagadnień związanych z Agendą 2030 wśród 

mieszkańców Poznania w języku polskim i angielskim 

 

Fundacja Centrum Badań Migracyjnych zaprasza do złożenia oferty na opracowanie danych pozyskanych 
w  badaniu ankietowym i napisanie na tej podstawie raportu w języku polskim i angielskim w ramach 
międzynarodowego projektu Shaping fair cities: integrating Agenda 2030 within local policies in times of 
great migration and refugees’ flows finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu DEAR. 

Głównym założeniem projektu jest sukcesywne informowanie, promowanie i zachęcanie do wdrażania 
w  szczególności pięciu z 17 Celów na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 (CZR) oraz powiązanych 
z nimi 169 zadań, które wyznaczają trzy wymiary zrównoważonego rozwoju – gospodarczy, społeczny 
i środowiskowy.  

Celem sporządzenia raportu jest opracowanie i analiza wyników badania PAPI z mieszkańcami miasta 
Poznania na temat znajomośći zagadnień związanych z Agendą 2030 na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 
i  włączania jej zapisów do polityki na poziomie lokalnym. Ankieta została przygotowana przez 
międzynarodowy zespół i przeprowadzona w Poznaniu wśród 750 mieszkańców miasta.  Wyniki badań będą 
dostarczone wybranemu oferentowi w formacie pliku excel. Badania w oparciu o identyczną metodologię 
zostały przeprowadzone w jedenastu miastach z krajów biorących udział w projekcie (Albania, Chorwacja, 
Dania, Grecja, Hiszpania, Mozambik, Rumunia, Szwecja, Włochy). Istotne będzie zatem uchwycenie 
specyficznych cech lokalnych, które będą porównywalne z wynikami badań innych miast.  

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Fundacja Centrum Badań Migracyjnych   
   
ul. Turniowa 16    
60-116 Poznań 
KRS: 0000549583 
NIP: 7792429649,REGON: 361075159 
Email: izacz@migrant.poznan.pl 

 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia od momentu podpisania umowy do 30.10.2018 r. 
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest analiza, opracowanie wyników badania ankietowego przeprowadzonego 
wśród mieszkańców miasta Poznania oraz sporządzenie na tej podstawie raportu pobadawczego.  Ankieta 
oraz baza excel z zakodowanymi danymi zostaną dostarczone przez Zamiawiającego. 

Ankieta składała się z 4 części: metryczki, opinii na temat  spraw istotnych dla społeczeństwa, kwestii migracji 
i ochrony środowiska oraz wiedzy na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju (łącznie 18 pytań). Ankieta 
składała się z pytań zamkniętych.  

Opracowanie (raport) powinno zawierać: 
-  omówienie i przedstawienie wyników badania ankietowego,  
- przybliżenie kontekstu społecznego miasta Poznania i jego mieszkańców ze szczególnym 

uwzględnieniempięciu celów Agendy 2030 realizowanych w ramach projektu: celu 5 (równość płci), celu 
10.7 (polityka migracyjna i przepływ ludzi), celu 11 (poziom zrównoważonego rozwoju na terenie miast 
i osiedli), celu 13 (przeciwdziałanie zmianom klimatycznym) oraz celu 16 (promowania inkluzyjnych 
i bezstronnych instytucji publicznych), 

- uchwycenie lokalnej specyfiki związanej m.in. z migracjami, z pozycją społeczną kobiet, z równością kobiet 
i mężczyzn, z promowaniem różnorodności, z bezpieczeństwem społecznym, ze zwalczaniem zmian 
klimatu w polityce samorządowej , 

- przedstawienie wyników badań z uwzględnieniem cech społeczno-demograficznych. Celem projektu jest 
uświadomienie społeczeństwu znaczenia i roli dokumentu Agenda 2030 w rozwoju lokalnym, 
regionalnym, krajowym i międzynarodowym oraz możliwości włączania jego treści w politykę lokalną. 
Niezbędną częścią raportu powinny być rekomendacje dotyczące  propozycji ukierunkowanych działań, 
tematów i obszarów, które powinny zostać podjęte w tym zakresie. 

Raport powinien składać się z następujących części: 

- Streszczenie 

- Wprowadzenie 

- Analiza kontekstu (charakterystyka miejsca badania) 

- Metodologia prowadzonego badania 

- Rezultaty: analiza różnych zmiennych w oparciu o specyficzne cechy społeczno-demograficzne 

- Wnioski i rekomendacje 

- Aneks zawierający graficzną wizualizację danych. 

Raport powinien liczyć ok. 30-50 stron. Raport powinien zostać wzbogacony o elementy graficznej wizualizacji 
danych: infografiki, wykresy, schematy, ryciny. Tabele stworzone na potrzeby raportu będą stanowiły Aneks 
do raportu. wraz z tabelami i grafami w języku polskim.  

Raport w języku angielskim powinien zostać przetłumaczony i liczyć 30-50 stron. 

Wytyczne dotyczące formatu tekstu, sporządzania przypisów oraz tabel zostaną przedłożone wybranemu 
Oferentowi. Raport w języku polskim i angielskim musi zostać dostarczony Zamawiającemu w formacie doc. 
oraz pdf. 
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Zakres usługi obejmuje: 

1) przeanalizowanie i opracowanie wyników badania i ich konsultację z Zamawiającym; 
2) sporządzenie raportu w języku polskim (30-50 stron ) wraz z aneksemdostarczenie w wersji doc. / dox. oraz 
pdf. 
3) przetłumaczenie raportu oraz aneksu na język angielski , dostarczenie w wersji doc. / dox. oraz pdf. 
4) dostarczenie  prezentacji z najważniejszymi wnioskami z opracowanego raportu w wersji  power point/pdf. 
5) dwukrotną prezentację wyników badań na spotkaniach organizowanych w ramach projektu w Poznaniu, 
po uzgodnieniu terminu (spotkania odbywać się będą w listopadzie-grudniu 2018 roku).  

 

IV. WSPÓŁPRACA Z ZAMAWIAJĄCYM 

Wykonawca zobowiązany jest do stałej współpracy z Zamawiającym poprzez: 

- wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych, 

- bieżące informowanie o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji 

badania, 

- spotkania w zależności od potrzeb Zamawiającego, 

- stały kontakt telefoniczny oraz drogą elektroniczną, 

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wniesienia uwag do raportu, w ciągu 5 dni kalendarzowych od 

daty jego otrzymania, 

- Wykonawca będzie zobligowany do wprowadzenia zgłoszonych uwag w ciągu 5 dni kalendarzowych od 

ich otrzymania. 

 

V. FINANSOWANIE ZAMÓWIENIA 

Na realizację usługi przewidziano 15. 000, 00 zł brutto. 

 

VI. KRYTERIA FORMALNE 

1. Oferent ubiegający się o zamówienie, w zakresie dorobku naukowego musi spełniać łącznie następujące 

kryteria: 

- posiada tytuł naukowy w zakresie nauk społecznych lub politycznych; 

- jest autorem lub współautorem co najmniej dwóch raportów, które dotyczyły polityki społecznej. 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w  okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie), wykonał należycie 2 usługi z zakresu nauk społecznych / politycznych i została potwierdzona 

protokołem odbioru z zapisem o  należytym wykonaniu usługi, lub innym równoważnym dokumentem 

(np. pozytywna recenzja artykułu naukowego); 

- posiada doświadczenie w pisaniu / tłumaczeniu raportów dotyczących politylki społecznej na język 

angielski; 

- posiada aktualną wiedzę w obszarze przedmiotu zapytania ofertowego – Oświadczenie do formularza 

oderty – warunek niezbędny, niespełnienie go dyskwalifikuje ofertę. 

 

2. Zapytanie ofertowe skierowane jest do osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą, podmiotów działalności gospodarczej. 
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VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 

Oferta powinna zawierać : 

1. Szczegółowy plan opracowania badań i raportu, zawierający terminy realizacji poszczególnych etapów. 

2. Opis doświadczenia Wykonawcy, spełniającego kryteria formalne wskazane w punkcie VI zgodnie 

z formularzem ofery. 

3. Dane osoby wyznaczonej do kontaktu z Zamawiającym. 

4. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru. 

5. Cena brutto za realizację badania oraz szczegółowy kosztorys budżetu badania, wykazane zgodnie 

z formularzem oferty. 

6. Załączniki dołączone do formularza oferty. 

 

VIII. TERMIN i SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej do koordynatorki projektu Izabeli 

Czerniejewskiej na adres:  izacz@migrant.poznan.pl  do dnia  30 września 2018 r. 

 

IX. PROCEDURA OCENY OFERT 

1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

2. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:   

- doświadczenie badawcze / naukowe Oferenta dotyczących polityki społecznej potwierdzone 

dokumentami – 40% 

- cena – 30% 

- plan opracowania badań i raportu, zawierający terminy realizacji poszczególnych etapów – 10 % 

- doświadczenie w zakresie pisania tekstów/ analiz dotyczących Celów na Rzecz Zrównoważonego 

Rozwoju / Agendy 2030 – 10% 

- doświadczenie w pisaniu / tłumaczeniu raportów z zakresu polityki społecznej na język angielski 10%. 

 

X. UWAGI KOŃCOWE 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania 

przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego 

Zapytania ofertowego. 

2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed 

upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy 

pisemnej. 

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. 

4. Ofertę oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 

5. Ostateczny wybór Oferenta, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu  ewentualnych 

negocjacji. 

6. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone. 

mailto:izacz@migrant.poznan.pl
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7. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c. 

8. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne 

roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. 

9. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy 

dokumentów i materiałów, jakie oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak 

i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez 

oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji. 

 

XI. ZAŁĄCZNIKI 

Wzór formularza ofertowego. 



 

6 

 

FORMULARZ  OFERTY 
 

Opracowanie raportu w na temat znajomości zagadnień związanych z Agendą 2030 wśród 

mieszkańców Poznania w języku polskim i angielskim 

 
 
Nazwa Wykonawcy 

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

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

 

Adres Wykonawcy: 

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

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

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

 

NIP: …………………………………………………………………………………….. 

tel. …………………………………………   e-mail: ……………………………………………………………… 

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę (brutto): …………………………………….…….. zł 

 

Cena oferty złożonej przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej winna zawierać należne 

składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy, które po podpisaniu 

umowy naliczy i odprowadzi Zamawiający. 

 

Osoba wyznaczona do kontaktu (imię, nazwisko, stanowisko, e-mail, telefon): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

 

 

Data ………………………………………  Podpis i pieczęć ……………………………………………………………………. 
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Plan przeprowadzenia zadania (harmonogram) 
…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………........................................................... 
…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

1. Uzasadnienie kosztorysu wykonania zamówienia 
 

Pozycja 
Koszt 

jednostkowy 
Liczba pozycji Koszt całkowity (brutto) 

    

    

 
2. Doświadczenie badawcze w realizacji co najmniej dwóch raportów dotyczących polityki społecznej (w 

ostatnich 3 latach). 
 

Nazwa badania, miejsce i termin 

realizacji 

Odbiorca usługi 

 
 Link do badań / raportu 

   

   

   

 
3. Doświadczenie w zakresie pisania tekstów/ analiz dotyczących Celów na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 

/ Agendy 2030 

Autor, data, tutuł tekstu 
Krótki opis 

 

 Link do badań / raportu / 

miejsce wydania 

   

   

 

4. Doświadczenie w pisaniu / tłumaczeniu raportów z zakresu polityki społecznej na język angielski 

Autor, data, tutuł tekstu - oryginał 
Osoba tłumacząca 

 

 Link do tekstu / raportu / 

miejsce wydania 
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5. Poziom wykształcenia i ukończony kierunek studiów osób odpowiedzialnych za realizację zadania 
 

Lp. 

 
Imię i nazwisko Poziom wykształcenia i ukończony kierunek studiów 
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OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
 

Oświadczam, że przystępując do przedmiotowego postępowania spełniam warunki dotyczące: 
 

1) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich wykonania; 

2) posiadania aktualnej wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia; 
 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej 
z art. 233 kk. 

 
 
 
 
 
 

…...................................................... 
(imię i nazwisko, podpis Wykonawcy) 
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Wzór klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO 
 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Fundacji 
Centrum Badań Migracyjnych z siedzibą w Poznaniu 60-116 ul. ul. Turniowa 16, numer KRS 0000549583 
w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego.  
   

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

 

 

Data ………………………………………  Podpis i pieczęć ……………………………………………………………………. 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. informuję, iż: 

 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Centrum Badań Migracyjnych. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procedury zapytania 
ofertowego. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia zapytania ofertowego. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie. 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

 

 

 


