ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na usługę „Weryfikacji baz danych w badaniach branżowych realizowanych w ramach
projektów pn. Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego (branże: opieki zdrowotnej i pomocy
społecznej, motoryzacyjna i elektromobilności, mody i innowacyjnych tekstyliów) oraz
Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II (branża nowoczesne usługi biznesowe)”
p/204/208/DAS/2020
I. ZAMAWIAJĄCY
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
www.parp.gov.pl
Osoba do kontaktów w sprawie zapytania:
Beata Próchniak
Biuro Zamówień Publicznych
e-mail: beata_prochniak@parp.gov.pl
tel. 22 432 80 84
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa weryfikacji baz danych dla 4 wybranych branż
spośród 14 branż objętych badaniami w ramach projektów pn. Branżowy Bilans Kapitału
Ludzkiego (BBKL) oraz Branżowy Bilans kapitału Ludzkiego II (IBBKL II).
W obu projektach, tj. BBKL i BBKL II badaniami branżowymi objęte następujące branże
polskiej gospodarki: budowlana, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, motoryzacyjna
i elektromobilności, mody i innowacyjnych tekstyliów, odzysku materiałowego surowców,
żywności wysokiej jakości, nowoczesnych usług biznesowych, komunikacji marketingowej,
gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, chemiczna, przemysłu lotniczo-kosmicznego,
handlu, usług rozwojowych, telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa.
Niniejsze zamówienie dotyczy weryfikacji baz danych, jakie powstaną w trakcie realizacji
badań w 4 branżach: opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, motoryzacyjna i
elektromobilności, mody i innowacyjnych tekstyliów, nowoczesne usługi biznesowe.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki wykonania zamówienia zostały
określone odpowiednio w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 do Zaproszenia.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem CPV:
73210000-7 - Usługi doradcze w zakresie badań
5. Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8.
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III. TERMIN REALIZACJI
1. Zamówienie będzie realizowane do 24 czerwca 2023 r., z zastrzeżeniem szczegółowych
zasad określonych w Załączniku nr 1.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy na
zasadach określonych we wzorze umowy (Załącznik nr 2).
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje lub będzie
dysponować osobą o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu niezbędnych
do prawidłowej realizacji zamówienia, tj.: Ekspertem ds. weryfikacji baz danych, który
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, przeprowadził
weryfikację przynajmniej trzech baz danych zawierających wyniki badań ilościowych, z których
każda liczyła minimum 800 rekordów i była rezultatem badań przeprowadzonych w ramach
odrębnego projektu badawczego realizowanego na zamówienie zewnętrznego podmiotu.
Weryfikacja bazy danych jest rozumiana jako analiza bazy danych pod kątem poprawności
realizacji badania i przygotowania bazy danych w oparciu o przynajmniej następujące
czynności:
 Analiza item non-response w oparciu o MVA – Missing Value Analysis.
 Sprawdzenie czy zawartość bazy jest zgodna z zakresem danych, które powinny być
zbierane, na podstawie kwestionariusza.
 Szacowanie prawdopodobieństwa sztucznej generacji rozkładów poprzez analizę
histogramów zmiennych.
 Sprawdzenie bazy danych pod kątem wywiadów będących – w całości lub części –
duplikatami innych wywiadów.
 Analiza występowania i rozkładu tzw. "dzikich kodów" (wartości wykraczających poza
założony zakres wartości danej zmiennej) oraz tzw. "wartości skrajnie odstających" kodów mieszczących się w założonej skali, jednak nieprawdopodobnych logicznie i
statystycznie.
 Kontrola spójności logicznej w odniesieniu do struktury kwestionariusza (np. analiza
pytań filtrowanych).
Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na zasadzie „spełnia/nie spełnia” na
podstawie wykazu.
V. WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU,
O KTÓRYCH MOWA W PKT IV
a) wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia. Wzór
tego wykazu stanowi Załącznik nr 4 do Zaproszenia.

2

VI. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi
kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty
w poszczególnych kryteriach:
L.p.
1.
2.

Kryterium
Cena
Kompetencje Eksperta ds. weryfikacji baz danych

Liczba punktów
(waga)
40
60

2.

W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (40) otrzyma oferta zawierająca najniższą
cenę. Liczba punktów dla każdej następnej oferty zostanie obliczona w następujący
sposób:
cena najniższa
Liczba punktów = -------------------------------------------------------- x 40
cena oferty ocenianej
3. W Kryterium „Kompetencje Eksperta ds. weryfikacji baz danych” oferta może otrzymać
60 pkt. Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Ocenie będzie podlegać liczba baz danych zawierających wyniki badań ilościowych, jakie w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert Ekspert
zweryfikował/przeanalizował, przy czym każda z tych baz danych powinna liczyć minimum
800 rekordów i pochodzić z odrębnych projektów badawczych realizowanych na
zamówienie zewnętrznego podmiotu/podmiotów. Punkty zostaną przyznane za liczbę baz
danych wykraczających poza bazy danych wskazane na potwierdzenie spełnienia
warunku udziału w postępowaniu; 12 pkt. za każdą dodatkową bazę danych, nie więcej
jednak niż 60 pkt.
Wykonawca przedstawi doświadczenie Eksperta w tym zakresie w załączniku „Opis
kompetencji Eksperta ds. weryfikacji baz danych ”. Spełnienie kryterium musi
jednoznacznie wynikać z opisu doświadczenia Eksperta (nazwa projektu badawczego, w
ramach którego Ekspert analizował lub weryfikował bazę danych ilościowych,
zamawiający, termin realizacji analizy lub weryfikacji bazy danych, liczba rekordów w
bazie, rola Eksperta w projekcie badawczym).
4. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Zamawiający udzieli zamówienia
Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.
5. W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku i zaokrąglana zgodnie z regułami arytmetyki.
VII.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOZENIA OFERTY
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12 stycznia 2021 r. do godz. 11:00, drogą
elektroniczną na adres: bzu@parp.gov.pl – skan podpisanej przez Wykonawcę oferty
(w tytule maila należy wpisać nazwę lub nr postępowania) lub poprzez Bazę
konkurencyjności.
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2.

3.
4.

5.
6.
7.

Szczegóły dotyczące zamieszczenia oferty w Bazie Konkurencyjności można znaleźć pod
poniższym linkiem: https://archiwumbazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction (Instrukcja
oferenta BK2021).
Oferta złożona po terminie (liczy się data wpływu oferty) nie będzie podlegała ocenie.
Zaleca się przygotowanie oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do
Zaproszenia (w przeciwnym przypadku, oferta musi zawierać wszystkie informacje
wymagane przez Zamawiającego). Oferta powinna być przygotowana w języku polskim i
powinna zawierać:
 Formularz ofertowy (Załącznik nr 3),
 Wykaz osób (Załącznik nr 4),
 Opis kompetencji Eksperta ds. weryfikacji baz danych (Załącznik nr 5, jeśli dotyczy).
Oferty składane przez Wykonawców są ważne do momentu ich odwołania przez osoby,
które je złożyły, lub do momentu wyboru Wykonawcy.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego Wykonawcę
więcej niż jednej oferty spowoduje jej odrzucenie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcą w celu
uzupełnienia (z wyjątkiem elementów ocenianych w kryteriach) lub wyjaśnienia treści
oferty.

VII. DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany Zaproszenia bez podana
przyczyny. Jednocześnie informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze
Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewybrania Wykonawcy w ramach
prowadzonego postępowania. W związku z powyższym Wykonawcy nie będzie
przysługiwało roszczenie w stosunku do Zamawiającego o zawarcie umowy. Powyższe
dotyczy również sytuacji, w której cena oferty najkorzystniejszej będzie przekraczała
kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie
będzie mógł jej zwiększyć do kwoty oferty najkorzystniejszej.
VIII. ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
Załącznik nr 3 – Formularz oferty (wzór)
Załącznik nr 4 – Wykaz osób (wzór)
Załącznik nr 5 – Opis kompetencji Eksperta ds. weryfikacji baz danych
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