Katowice, 17 maja 2022 r.
Zaproszenie do złożenia oferty
na wykonanie usługi przygotowania i przeprowadzenia badania rynku pracy w
regionie pod kątem zapotrzebowania na kadry inżynierskie oraz zarządzające.”
Dotyczy projektu Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną
Pracy w Katowicach, nr POWR.03.05.00-00-Z047/17, współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
I. Zamawiający
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 40-007 Katowice, ul. Bankowa 8
II. Tryb udzielenia zamówienia
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z procedurą
rozeznania rynku.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa badania rynku pracy w regionie pod kątem
zapotrzebowania na kadry inżynierskie oraz zarządzające w aspekcie
pożądanych kompetencji i umiejętności oraz opracowanie raportu z badań.
2. Założenia badania
Badanie należy przeprowadzić za pomocą metod jakościowych w oparciu o pogłębione
wywiady realizowane w bezpośrednim kontakcie z respondentem. W próbie badawczej
najliczniej reprezentowane mają być duże oraz średnie przedsiębiorstwa w regionie
śląskim (zatrudniające między 50 a 249 pracowników), przy czym ponad połowa spośród
badanych przedsiębiorstw powinna posiadać długoletnie doświadczenie na rynku (ponad
10 lat). Wyniki z tak dokonanych analiz mają zostać zaprezentowane w raporcie, który
będzie stanowił asumpt do pogłębionej analizy programów studiów. Wywiady będą
przeprowadzone w 200 przedsiębiorstwach (z czego wywiad pogłębiony będzie dotyczył
120 respondentów a przeprowadzenie ankiety 80 respondentów) w szczególności z
osobami odpowiedzialnymi za proces produkcji, zatrudnienie lub kierowanie zespołem.
Wywiad pogłębiony będzie obejmował w szczególności:
Przygotowanie do pracy:
1) wiedza teoretyczna
2) wiedza praktyczna
3) kompetencje społeczne
4) kompetencje menedżerskie (do uszczegółowienia)
5) kompetencje inżynierskie specjalistyczne (do uszczegółowienia)
6) kompetencje informatyczne wymagane przez przemysł
7) znajomość języków obcych
Cechy osobowościowe:
1) samodzielność i umiejętność analitycznego myślenia
2) zaangażowanie
3) dobra organizacja pracy
4) umiejętność pracy zespołowej i komunikatywność
5) kreatywne myślenie
6) odpowiedzialność
7) umiejętność pracy pod presją czasu
8) umiejętność kierowania zespołem.
Kluczowe czynniki decydujące o zatrudnieniu:
1) ukończona uczelnia
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2) ukończony kierunek studiów
3) przebieg rozmowy kwalifikacyjnej
4) metody diagnozowania kompetencji kandydatów (test językowy, psychologiczny,
zadania praktyczne)
Kod CPV przedmiotu zamówienia: 79310000-7 - Usługi w zakresie ankiet.
IV. Warunki udziału w postępowaniu
1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien:
1) wykazać się doświadczeniem w projektowaniu oraz przeprowadzaniu w ciągu
ostatnich pięciu lat najmniej:
 10
jakościowych
projektów
badawczych
Indywidualnych
Wywiadów
Pogłębionych (IDI)
 10 jakościowych projektów badawczych Zogniskowanych Wywiadów
Grupowych (FGI )

5 ilościowych projektów badawczych opinii publicznej - badań ankietowych.
2) dysponować zapleczem badawczym do przeprowadzania badań jakościowych
zarówno indywidualnych wywiadów pogłębionych jak i zogniskowanych wywiadów
grupowych, w tym pracownią do profesjonalnego rejestrowania oraz transmisji
on-line dźwięku i obrazu
3) wykazać się stałym zespołem badawczym (co najmniej 4 osoby), przy czym
kierownikiem badania powinien być samodzielny pracownik naukowy w obszarze
socjologii lub psychologii; pozostali eksperci powinni wykazać się doświadczeniem
posiadającym w swoim dorobku z pięciu ostatnich lat co najmniej 10 jakościowych
projektów badawczych IDI, co najmniej 10 jakościowych projektów badawczych
FGI oraz co najmniej 10 ilościowych projektów badawczych opinii publicznej badań ankietowych.
2. Spełnienie w/w kryteriów oceniane jest w skali 0-1, nie spełnia-spełnia. Brak
wymaganego doświadczenia w zakresie realizacji usług badawczych skutkować będzie
odrzuceniem oferty.
3. Wykluczenie Wykonawcy (Oferenta) z udziału w postępowaniu:
a. Zamawiający (beneficjent projektu) wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcę (Oferenta) powiązanego z nim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą (Oferentem),
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
w podmiotach, które uczestniczą w postępowaniu,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w podmiotach uczestniczących
w postępowaniu,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika w podmiotach uczestniczących w postępowaniu,
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 z którąkolwiek osobą
upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.
b. W celu wykazania przez Wykonawcę (Oferenta) braku podstaw wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia w wyniku wskazanych powyżej okoliczności,
Wykonawca (Oferent) zobowiązany jest złożyć oświadczenie, którego treść zawarto we
wzorze oferty.
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V. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego
Zamawiający zapewni Wykonawcy potrzebne dane
przedsiębiorstw, w celu określenia grupy badawczej.

do

wytypowania

sekcji

PKD

VI. Termin realizacji zamówienia
1. Termin realizacji usługi opracowania ankiety do przeprowadzenia wywiadu,
Zamawiający wyznacza do 30 czerwca 2022 r.
2. Termin realizacji usługi przeprowadzenia badań wraz z raportem końcowym,
Zamawiający wyznacza do 31 sierpnia 2022 r.
3. Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo wydłużenia terminu wykonania usługi, jeśli
zaistnieje taka potrzeba.
VII. Sposób przygotowania oferty
1. Wykonawca (Oferent), składa ofertę zgodną ze wzorem, stanowiącym załącznik do
niniejszego zaproszenia wypełniając wszystkie elementy składowe oferty.
2. Brak któregokolwiek elementu składowego oferty stanowi podstawę do jej odrzucenia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji przedstawionych w ofercie danych.
4. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie
prawo do skontaktowania się z Wykonawcami (Oferentami) w celu doprecyzowania treści
oferty.
5. Złożenie przez Wykonawcę (Oferenta) fałszywych lub stwierdzających nieprawdę
dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego
postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy (Oferenta) z dalszego postępowania.
VIII. Kryteria oceny i wyboru oferty
Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu oraz złożonych przez Wykonawców niepodlegających
wykluczeniu, spełniających wymogi niniejszego zapytania ofertowego i zgodnie
z warunkami udziału w postępowaniu.
Cena podana przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie obciążenia publicznoprawne
wynikające z przepisów prawa i wszystkie niezbędne koszty realizacji przedmiotu
zamówienia.
Oferta cenowa podana przez Wykonawcę obowiązuje przez cały okres wykonywania
zamówienia.
1. Ocena punktowa ceny brutto oferty (waga 70%)
- ocena punktowa ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia zostanie wyliczona
według wzoru:
Pc=Cmin/Cofx100
gdzie:
Pc – ilość punktów jakie otrzyma rozpatrywana oferta w części cena
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Cof – cena brutto oferty rozpatrywanej
2. Ocena punktowa doświadczenia w prowadzeniu badań jakościowych – wywiady
pogłębione IDI (waga 30%)
- od 11 do 15 badań – 10 Pd
- od 16 do 20 badań – 20 Pd
- od 21 badań – 30 Pd
gdzie:
Pd - ilość punktów jakie otrzyma rozpatrywana oferta w części doświadczenie
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów.
P=Pc+Pd
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IX. Dodatkowe uwarunkowania
1. Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty
przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie
ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Oferentami.
2. Wybór ofert udokumentowany zostanie protokołem, do którego załączone zostaną
zebrane oferty.
X. Miejsce i sposób złożenia oferty
Ofertę należy przesłać:
 w formie elektronicznej na adres mailowy zapytania.ofertowe@wszop.edu.pl ,
 w formie pisemnej, podpisaną przez Oferenta, osobiście lub pocztą na adres Wyższa
Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, ul. Bankowa 8, 40-007 Katowice
(KANCELARIA czynna od pon. – pt. w godzinach 08.00–16.00) w zamkniętej kopercie
z dopiskiem:
Oferta na wykonanie usługi przygotowania i przeprowadzenia badania rynku
pracy.
XI. Termin złożenia oferty: do 25 maja 2022 r., do godziny 9.00.
1. Decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie
będą rozpatrywane.
2. Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
XII. Kontakt Zamawiającego z Oferentami
Osobą uprawnioną do kontaktu jest Lidia Miczka.
Kontakt możliwy w formie:
 mailowej z wykorzystaniem adresu: zapytania.ofertowe@wszop.edu.pl; Zamawiający
zobowiązuje się do odpisania na przesłanego maila najpóźniej w następnym dniu
roboczym,
 telefoniczny pod nr tel. 32 355 97 70 wew. 59.
XIII. Załączniki
1. Wzór formularza oferty

Zatwierdzono w dniu 17.05.2022 r.
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