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DPR-I-3.433.27.2016                                                                    Poznań, 1 grudnia 2016 r. 
 
 
                                                                                              

Zapytanie ofertowe 
 
ZAMAWIAJ ĄCY: 
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34 
Departament Polityki Regionalnej  
Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne 
61-714 Poznań  
NIP: 778-13-46-888 
OSOBA DO KONTAKTU:  
Beata Hofman 

DANE KONTAKTOWE:  
tel.: 61 626 63 46  
(od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30) 
e-mail: beata.hofman@umww.pl 
 

 
Przedmiot oferty 

 
Wykonanie ekspertyzy dotycz ącej sytuacji w zakresie rozwoju społecze ństwa 
informacyjnego w województwie wielkopolskim oraz je go wpływu na rozwój 

społeczno-gospodarczy regionu 
 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie ekspertyzy dotyczącej sytuacji w zakresie 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie wielkopolskim oraz jego wpływu na 
rozwój społeczno-gospodarczy regionu.  

Główny cel badania stanowi diagnoza rozwoju społeczeństwa informacyjnego, jego przemian 
i dalszych perspektyw w województwie wielkopolskim, co ma zostać osiągnięte poprzez 
realizację następujących celów szczegółowych: 

a) Diagnoza stanu infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w regionie (w tym 
identyfikacja i charakterystyka istniejącej infrastruktury, w trakcie realizacji, bądź 
planowanej, a także uwarunkowań jej dalszego rozwoju), 
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b) Analiza dostępności społeczeństwa do technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. 
Information and Communication Technologies – ICT) (rozkład przestrzenny), 

c) Identyfikacja stopnia kształcenia w zakresie wykorzystania ICT na różnych poziomach 
edukacji, 

d) Ocena stopnia świadomości i umiejętności wykorzystania korzyści płynących z rozwoju 
technologii informatycznych przez użytkowników, 

e) Analiza potencjału przedsiębiorstw funkcjonujących w branży ICT w Wielkopolsce 

f) Ocena specyfiki i powszechności wykorzystania ICT w różnych sferach życia (edukacja 
i nauka, zdrowie, administracja publiczna itp.), 

g) Ocena poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie wielkopolskim 
w odniesieniu do analizy przypadku innych regionów, 

h) Określenie roli i znaczenia rozwoju społeczeństwa informacyjnego dla rozwoju 
społeczno-gospodarczego regionu. 

 

2. Termin realizacji zamówienia    
Do dnia 30 czerwca 2017 r. 

 

Ostatecznym produktem pozyskanym w wyniku realizacji przedmiotowego zamówienia 
będzie: 

a) wykonane opracowanie (ekspertyza) o objętości do 150 stron: 
- wstępna wersja raportu końcowego zostanie przesłana Zamawiającemu drogą 
elektroniczną, 
- ostateczna wersja raportu końcowego zostanie przekazana Zamawiającemu drogą 
elektroniczną,  
- wstępna i ostateczna wersja raportu końcowego będą przygotowane przez 
Wykonawcę zgodnie z adjustacją określoną przez Zamawiającego podczas spotkania 
w dniu podpisania umowy; 

b) abstrakt opracowania (na około 20 tys. znaków ze spacjami) z przeznaczeniem do    
ewentualnego zamieszczenia w Biuletynie WROT; 

c) zaprezentowanie wyników ekspertyzy podczas konferencji (forum terytorialnego) 
WROT lub warsztatów organizowanych przez Departament Polityki Regionalnej 
UMWW. 

Uzupełnieniem dla przedstawionych wyżej produktów zadania będą materiały robocze 
oczekiwane przez Zamawiającego, które Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz  
z ostateczną wersją raportu końcowego i abstraktem opracowania w ramach rozliczenia 
zamówienia. Będą to w szczególności: 

- lista wywiadów techniką IDI lub TDI (imię i nazwisko osoby, nazwa podmiotu i 
lokalizacja, data spotkania/rozmowy), 

- scenariusze wywiadów techniką IDI lub TDI (w tym treść pytań), 
- notatki sporządzone podczas każdego z wywiadów 

pogłębionych/telefonicznych, 
- pozyskane bezkosztowo przez Wykonawcę pozycje literatury i opracowania 

specjalistyczne w wersjach cyfrowych wykorzystane w analizie desk research. 
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3. Współpraca z Wykonawc ą 
- w dniu podpisania Umowy nastąpi spotkanie Zamawiającego z Wykonawcą (Zespół 

Badawczy) w siedzibie Zamawiającego, 
- w terminie do 90 dni od podpisania umowy nastąpi przekazanie przez Wykonawcę 

wstępnej wersji raportu końcowego, 
- w terminie do 30 czerwca 2017 roku nastąpi przekazanie przez Wykonawcę 

ostatecznej wersji raportu końcowego wraz z abstraktem opracowania, 
- w terminie do końca 2017 roku nastąpi zaprezentowanie wyników badania/ekspertyzy 

podczas konferencji lub podczas warsztatów prezentujących dorobek badawczy 
Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego. 
 

4. Warunki udziału w procedurze udzielenia zamówien ia oraz sposób 
dokonywania oceny ich spełnienia:   

Potencjalni wykonawcy ubiegający się o zamówienie, w zakresie organizacyjnym, dorobku 
naukowego i doświadczenia, muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału  
w postępowaniu: 

- Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą tworzyć co najmniej 2 osobowy 
zespół badawczy, 

- skład zespołu badawczego muszą tworzyć: osoba kierownika zespołu badawczego 
spełniająca kryteria określone w pkt. A oraz min. jeden członek zespołu badawczego 
spełniający kryteria określone w pkt. B. Zespół badawczy musi ponadto spełniać 
kryteria określone w pkt. C.  

 
A. Kierownikiem zespołu badawczego może być osoba, która zrealizowała łącznie 10 prac 

wpisujących się w zakres wymieniony poniżej:  

- jako autor lub jeden ze współautorów wzięła udział w projektach badawczych, których 
tematem głównym były zagadnienia społeczeństwa informacyjnego, zakończonych 
raportem końcowym z przeprowadzonych badań 

lub/i  
- jako autor lub jeden ze współautorów przygotowała ekspertyzy, opublikowane w formie 

raportu, których tematem głównym były zagadnienia społeczeństwa informacyjnego 
lub/i  

- jako autor lub jeden ze współautorów napisała publikacje naukowe w recenzowanych 
czasopismach naukowych listy MNiSW typu A, B, C, lub recenzowanych monografii 
naukowych, których tematem głównym były zagadnienia społeczeństwa 
informacyjnego. 

Zaznacza się, iż zgłoszone przez kandydata publikacje naukowe powstałe w ramach 
zgłoszonych projektów badawczych lub ekspertyz, nie będą wliczane do sumy 10 
oczekiwanych prac. 
 
B. Członkiem zespołu badawczego może być osoba, która zrealizowała łącznie 4 prace 

wpisujące się w zakres wymieniony poniżej:  

- jako autor lub jeden ze współautorów wzięła udział w projektach badawczych, których 
tematem głównym były zagadnienia społeczeństwa informacyjnego, zakończonych 
raportem końcowym z przeprowadzonych badań 
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lub/i  
- jako autor lub jeden ze współautorów przygotowała ekspertyzy, opublikowane w formie 

raportu, których tematem głównym były zagadnienia społeczeństwa informacyjnego 
lub/i  

- jako autor lub jeden ze współautorów napisała publikacje naukowe w recenzowanych 
czasopismach naukowych listy MNiSW typu A, B, C, lub recenzowanych monografii 
naukowych, których tematem głównym były zagadnienia społeczeństwa 
informacyjnego. 

Zaznacza się, iż zgłoszone przez kandydata publikacje naukowe powstałe w ramach 
zgłoszonych projektów badawczych lub ekspertyz, nie będą wliczane do sumy 4 
oczekiwanych prac. 
 
C. Zespół badawczy musi spełniać ponadto następujące kryteria:  

- co najmniej jeden z członków zespołu badawczego powinien posiadać umiejętności 
tworzenia map w technologii GIS, co zostanie potwierdzone przedstawieniem 5 map 
stworzonych przez tę osobę, 

- co najmniej jeden z członków zespołu badawczego będzie posiadał doświadczenie w 
przeprowadzaniu wywiadów IDI, co zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem 
wraz ze wskazaniem prac, w których osoba ta zastosowała te techniki i metody 
badawcze. 

 
5. Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczan ia:  

 
5.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

• cena brutto – 80% = 80 pkt 
• przeprowadzenie dodatkowych wywiadów pogłębionych (liczba bazowa 15)  – 

20% = 20 pkt 
Maksymalnie 100 pkt. 

5.2. Zamawiający dokona oceny na podstawie osiągniętej liczby punktów  przyznanych w 
oparciu o ww. kryteria posługując się następującymi zasadami: 

5.2.1. Kryterium cena 
 

                                                            najniższa cena brutto przedstawiona w ofertach 
Liczba punktów w kryterium cena   =  x 80 pkt 

                                                                   cena brutto oferty badanej 
 

5.2.2. Kryterium przeprowadzenie dodatkowych wywiadów pogłębionych 
 
W tym kryterium oceniane jest przeprowadzenie (zastosowanie) przez Wykonawcę 
dodatkowych wywiadów pogłębionych powyżej minimum wskazanego przez 
Wykonawcę. Liczba bazowa (minimalna liczba) wywiadów pogłębionych - 15 (opisano 
w SOPZ, pkt 3, ppkt d.). 
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Lp. Dodatkowe wywiady 
pogłębione 

Uzyskane dodatkowe 
punkty 

1. 5 10 

2. 10 20 

Łączna liczba punktów mo żliwa 
do uzyskania 

20 

Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 20 punktów. 
 

5.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która poprzez zsumowanie punktów 
uzyskanych w poszczególnych kryteriach uzyska największą liczbę punktów oraz 
spełni warunki określone w pkt. 4. 

 
6. Zawarto ść oferty : 

Wykonawca, który posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę oraz potencjał zdolny do 
wykonania zamówienia i jest zainteresowany jego realizacją, powinien przygotować i złożyć 
u Zamawiającego ofertę w formie formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 
Zapytania ofertowego, zawierającą następujące informacje: 

- cenę realizacji zamówienia (wartość brutto), 
- opis posiadanego doświadczenia, wiedzy i potencjału związanego z realizacją 

zamówienia (potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu), 
- wykaz usług zrealizowanych przez Wykonawcę zgodny z warunkami udziału w 

postępowaniu (jako załącznik A do Oferty) – Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
zażądania okazania przez Wykonawcę dokumentacji potwierdzającej doświadczenie w 
realizacji badań przedstawionych w przedmiotowym wykazie (np.  np. protokół odbioru 
lub zaświadczenie o wykonaniu badania lub ekspertyzy, referencje i zaświadczenia 
klientów lub raport końcowy opracowania oraz, w przypadku opracowania naukowego, 
kopię spisu treści dzieła, w którym zostało ono opublikowane oraz potwierdzenie 
uzyskania recenzji naukowej). 

7. Miejsce i termin zło żenia oferty:  
Oferty należy składać w terminie do dnia 9 grudnia 2016 roku do godz. 10.00: 

- osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34 (parter) lub w sekretariacie 
Departamentu Polityki Regionalnej UMWW (III p., bud. A) 

lub 
- przesyłając pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Polityki Regionalnej, al. Niepodległości 34, 
61-714 Poznań (decyduje data wpływu oferty do Departamentu Polityki Regionalnej 
UMWW) 

lub 
- przesyłając drogą elektroniczną na adresy mailowe: beata.hofman@umww.pl oraz 

sylwia.gorniak@umww.pl 

 



 

 
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań,  

tel. 61 626 63 00, fax 61 626 63 01 
www.wrot.umww.pl, dpr.sekretariat@umww.pl  

8. Określenie warunków dotycz ących zmian umowy  
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Istotne dla 
stron postanowienia umowy stanowią załącznik nr 2. 
 
Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo uniewa żnienia post ępowania bez podania 
przyczyny. 
 
 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy. 

 
 
 


