ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ACTIV 50+/2014
Zamawiający:
Akademia Leona Koźmińskiego
Ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
Akademia Leona Koźmińskiego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej
w ramach zapytania ofertowego dotyczącego realizacji badań. Poniższe zapytanie realizowane jest w
ramach projektu „Activ 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
1.
Opis przedmiotu zamówienia
Zaangażowanie osób do realizacji badań związanych z opracowaniem wersji finalnej narzędzia
diagnozującego luki kompetencyjne osób 50+:
1) Testowanie narzędzia:
a) Przeprowadzenie badania testem.
b) Opracowanie bazy danych do dalszych analiz (weryfikacja poprawności danych).
c) Naniesienie poprawek do testu Active 50+ wg wytycznych po spotkaniu z ekspertami.
d) Opracowanie profili w teście Active50+
e) Opracowanie podręcznika do testu kompetencji zawodowych.
f) Przygotowanie ostatecznej wersji narzędzia.
2) Przygotowanie badań ilościowych i jakościowych w ramach badania przydatności Produktu II,
a) Badanie ilościowe: przygotowanie ankiety i obróbka danych.
b) Badanie jakościowe: CATI; próba 50 os. biorących udział w badaniu, przygotowanie
formularza i obróbka danych.
c) Opracowanie raportu z przeprowadzonego badania.
3) Opracowanie raportu końcowego z projektu:
a) Przeprowadzenie 30 wywiadów z różnymi ekspertami w dziedzinie rozwoju zawodowego,
celem skonsultowania z nimi wyników projektu.
b) Ścisła współpraca z zespołem opracowującym założenia merytoryczne narzędzia
c) Udział w spotkaniach roboczych zespołu.
d) Opracowanie raportu końcowego z projektu uwzględniającego 3 produkty finalne.
2.

Wymaganie jakie powinny spełnić osoby ubiegające się o udzielenie zamówienia
a) Udokumentowana wiedza z zakresu przedmiotu zamówienia.
b) Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia.
c) Umiejętność pracy w zespole potwierdzona badaniami realizowanymi w zespołach
badawczych.

3.

Informacja na temat zakresu wykluczenia OFERENTÓW

W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, Wykonawca dołącza do oferty
oświadczenie o braku występowania w/w powiązań załącznik nr 1. zapytania ofertowego.

4.

Miejsce i termin realizacji zamówienia:
Warszawa, grudzień 2014 - kwiecień 2015 r.:
Realizacja punktu 1. w okresie do 23.01.2015 r.
Realizacja punktu 2. w okresie do 23.01.2015 r.
Realizacja punktu 3. do 15.04.2015 r. (realizacja uzależniona jest od akceptacji produktu
finalnego przez Instytucję Pośredniczącą)
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

5.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna zawierać kompletnie wypełniony Formularz Oferty – przygotowany zgodnie
ze Wzorem stanowiącym załącznik nr 2 zapytania ofertowego do niniejszego zapytania.
2. Oferta cenowa powinna być złożona w polskiej walucie (PLN) wartość brutto.
3. W przypadku ofert składanych za pomocą poczty elektronicznej dokument należy
zeskanować (przesłać w formacie pdf).

6.
Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1.
2.

Doświadczenie przy realizacji badań - 60% (waga 0,6).
Cena oferty – 40% (waga 0,4).

Za zrealizowane badanie:
Od 1 do 2 -5 punktów
Od 3 do 4 -10 punktów
Od 5 do 6 - 20 punktów
Od 7 do 8 - 30 punktów
Od 9 – 60 punktów
Ocena zostanie dokonana według następującego wzoru:
Kryterium Ceny (OC) = najniższa zaoferowana przez oferentów cena (NC) / cena zaoferowana przez
danego Oferenta (CO) * waga kryterium cenowego (WC)
OC = NC / CO * 0,4

Kryterium Doświadczenia (KD) = punkty za doświadczenie danego Oferenta (DO) / najwyższa ilość
uzyskanych przez oferentów punktów (ND) * waga kryterium doświadczenia (WD)
OD = DO / ND * 0,6
Ocena końcowa = OC + OD
Wartość oceny końcowej zostanie wyrażona jako wartość procentowa (np. 0,8 = 80%).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

7.

Dokumenty wymagane od Wykonawcy:
a) CV z wykazem zrealizowanych badań
b) Oferta cenowa
c) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

8.

Osoba uprawniona do kontaktu:
Monika Karakula, adres e-mail: mkarakula@kozminski.edu.pl

9.

Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 08.01.2015 r.
a) Ofertę wraz załącznikami należy przesłać drogą
mkarakula@kozminski.edu.pl lub
b) Poczty poleconej, (decyduje data wpływu) lub
c) Za pośrednictwem kuriera (decyduje data wpływu) lub
d) Dostarczona osobiście (decyduje data wpływu).

elektroniczną

na

adres:

Na adres:
„Activ 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników”,
Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59,
03-301 Warszawa, pokój A/16
Do dnia 08.01.2015 r. do godz. 16:00.
1. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 09.01.2015 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej
oferty zostanie ogłoszony o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Projektu oraz na stronie
internetowej pod adresem www.sfop.kozminski.pl.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, w przypadku ofert nadsyłanych pocztą
decydować będzie termin otrzymania oferty przez Zamawiającego.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.activ50plus.kozminski.edu.pl w zakładce
aktualności.

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany (podpisana)*
oświadczam, że nie jestem powiązany (powiązana)* osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
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:
1.

Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2.

Posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;

3.

Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4.

Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka) lub
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Miejsce i data

*niepotrzebne skreślić

Podpis

Załącznik 2
FORMULARZ OFERTY
Imię i Nazwisko

Ja, niżej podpisany (podpisana)*
w odpowiedzi na przekazane Zapytanie Ofertowe składam ofertę na

Oświadczam, że zapoznałem (zapoznałam)* się z warunkami Zapytania Ofertowego i nie wnoszę do
nich żadnych zastrzeżeń.
Oczekiwane wynagrodzenie
Ofertę składam na

(PLN) brutto.
ponumerowanych stronach.

Załączniki:
1.

Doświadczenie

2.
3.

Miejsce i data

*niepotrzebne skreślić

Podpis

