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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  na wykonanie: 

Badania  wielkopolskich przedsiębiorstw na potrzeby aktualizacji 

 wiedzy nt. inteligentnych specjalizacji i wyznaczenia kierunków polityki innowacyjnej 

regionu. 

 

SŁOWNIK 

 

Obszary IS – obszary inteligentnych specjalizacji województwa wielkopolskiego - dziedziny 

gospodarki, w których dany region może przodować, powstały z kombinacji i integracji wiedzy 

o nauce, technologii, inżynierii, rozwoju rynku i potrzebach biznesowych. IS koncentruje zasoby  

i skupia wysiłki na niewielkiej liczbie wyselekcjonowanych dziedzin o największym potencjale  

innowacyjnym, wpływie na inne obszary gospodarki; 

RIS3 – Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 

(https://www.umww.pl/2016-01-29-09-12-10); 

SOPZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;  

Umowa – Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w zakresie realizacji 

przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym SOPZ; 

PU – Przedmiot Umowy wynikający łącznie ze Szczególowego Opisu Przedmiotu Zamównia   

i Oferty Wykonawcy; zadanie obejmujące działania, których celem jest dostarczenie PU I, PU II, 

PU III, 

PU I – Raport metodologiczny; 

PU II – Wykonanie badania na próbie zdefiniowanej zgodnie z założeniami określonymi 

w SOPZ  

PU III – Raport końcowy; 

Wykonawca – podmiot, z którym zostanie podpisana Umowa na realizację przedmiotu 

zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania; 

Zamawiający/UMWW – Województwo Wielkopolskie Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu; 

Innowacyjność – zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych 

polepszajacych i rozwijających produkcję, do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów  

i koncepcji; 

Specjalizacje gospodarcze Wielkopolski – dziedziny/branże dominujące w gospodarce 

regionu, które w największym stopniu wpływają na rozwój Wielkopolski i potencjalnie mogą 

zdecydować o przewadze konkurencyjnej regionu. Ich identyfikacja oparta jest na danych 

statystycznych dotyczących m.in. koncentracji przestrzennej podmiotów gospodarczych, 

koncentracji zatrudnienia oraz wartości dodanej brutto przy jednoczesnej analizie przedsiębiorstw 

wiodących w regionie, analizie eksportowej i dominujących obszarach aktywności inicjatyw 

klastrowych. 

Specjalizacje innowacyjne i konkurencyjne – branże/obszary międzybranżowe/dziedziny,  

w których występuje szczególne nasilenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie procesów 

innowacyjnych (rozumianych jako działania prowadzące do wytworzenia nowych lub 

ulepszonych produktów, procesów technologicznych lub systemów organizacyjnych)  
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i zaawansowanych procesów internacjonalizacyjnych (rozumianych jako szerokie działania 

eksportowe, obecność w globalnych łańcuchach wartości na etapie początkowym związanym  

z działalnością B+R lub końcowym związanym z marketingiem, dystrybucją dóbr czy serwisem 

gwarancyjnym).   

 

1. UZASADNIENIE BADANIA 

 

Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 (RIS3), która obowiązuje  

od 30 marca 2015 r., na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

(Nr V/104/15),  wdraża cele w zakresie efektywności badań i inwestycji w innowacje. Wskazuje 

ona 6 obszarów priorytetowych dla realizacji regionalnej polityki proinnowacyjnej zwanych 

inteligentnymi specjalizacjami, które mogą zadecydować o przewadze konkurencyjnej regionu, 

m.in. poprzez transformację gospodarczą w kierunku gospodarki opartej na wiedzy, w tym 

tworzenie nowych możliwości biznesowych dla istniejących i tworzących się podmiotów 

gospodarczych. W RIS3  zostało przedstawionych 6 programów strategicznych. Jednym z nich 

jest program „Innowacyjne Przedsiębiorstwa”, którego zadaniem jest podnoszenie 

innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. W tym kontekście kluczowe jest pogłębienie 

wiedzy nt. perspektywicznych obszarów działalności województwa wielkopolskiego zwanych 

inteligentnymi specjalizacjami, które warunkują rozwój potencjału innowacyjnego regionu, a co za 

tym idzie jego rozwój gospodarczy. 

W 2013 roku przeprowadzono analizę wielkopolskich przedsiębiorstw na potrzeby identyfikacji 

inteligentnych specjalizacji i wyznaczenia kierunków polityki innowacyjnej regionu, którą 

wykonano w związku z aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015 

-2020 (RIS3). W strategii ujęto syntetyczne wnioski z przeprowadzonej analizy. Województwo 

wielkopolskie przygotowuje się do kolejnej aktualizacji strategii i wyznaczenia nowych kierunków 

działania na kolejne lata tj. po 2020 r. W związku z tym konieczne jest przeprowadzenie badań  

obejmujących wyznaczanie specjalizacji gospodarczej i naukowej. Niniejsze badanie jest częścią 

cyklu badawczego wspierającego analizę obszarów inteligentnych specjalizacji dla regionu. 

Inteligentna specjalizacja oznacza m.in. konieczność prowadzenia polityki opartej na faktach, co 

w niniejszym badaniu przekłada się na głębokie zrozumienie przebiegu procesów innowacyjnych 

w wielkopolskich przedsiębiorstwach oraz ich obecnego potencjału w tym zakresie.  

 

2. CELE BADANIA 

Cel główny: 

Celem badania jest wyłonienie nowych i/lub potwierdzenie już zidentyfikowanych obszarów 

specjalizacji innowacyjnych i konkurencyjnych przedsiębiorstw w regionie oraz przygotowanie 

propozycji odnośnie wprowadzenia ewentualnych zmian w zestawie regionalnych inteligentnych 

specjalizacji oraz na potrzeby tworzenia zapisów Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego dotyczących obszarów inteligentnych specjalizacji na kolejne lata, a także 

wyznaczenia kierunków polityki innowacyjnej regionu. 

W szczególności zamówienie pozwoli na:  

1. poszerzenie wiedzy i świadomości regionalnych decydentów nt.  branż o szczególnym 

potencjale rozwojowym; 
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2. identyfikacji potencjalnie obiecujących dziedzin, które mogą zadecydować o przewadze 

konkurencyjnej Wielkopolski; 

3. zidentyfikowanie najbardziej efektywnych kierunków wsparcia dla rozwoju wielkopolskich  

przedsiębiorstw. 

 

3. ZAKRES BADANIA 

 
3.1  Zakres przedmiotowy obejmuje zjawiska i procesy związane z rozwojem innowacyjności 

w województwie wielkopolskim, w tym określone przez treść dokumentu Regionalnej 

Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 (RIS3). Prowadzone analizy 

uwzględnią okres ostatnich 3 lat.  

3.2  Zakres podmiotowy badania obejmuje reprezentatywną próbę wielkopolskich mikro, małych, 

średnich i dużych przedsiębiorstw (z wyłączeniem osób samozatrudnionych) określoną na 

podstawie doboru losowo-warstwowego, według sekcji i działów głównych PKD 

pogrupowanych wg branż powiązanych, wielkości przedsiębiorstw oraz proporcjonalnie  

dla podregionów. Szczegółowe zasady doboru próby przedstawiono w załączniku nr 1  

do SOPZ. 

3.3 Zakres terytorialny badania obejmuje obszar województwa wielkopolskiego z uwzględnieniem 

zróżnicowania podregionalnego i specyfiki branżowej badanych zjawisk.  

 
4. SPOSÓB REALIZACJI I METODYKA BADANIA 

 

4.1 Badanie zostanie zrealizowane na podstawie przekazanego przez Zamawiającego projektu 

kwestionariusza, który na etapie przygotowywania Raportu metodologicznego, a następnie 

przeprowadzonego pilotażu zostanie dopracowany. Badanie ma być przeprowadzone 

techniką CAWI (ang. Computer Assisted Web Interview) i/lub techniką CATI (ang. Computer 

Assisted Telephone Interview) z wykorzystaniem studia do badań CATI i odpowiednio 

przeszkolonych ankieterów. Projekt kwestionariusza dostarczony Wykonawcy stanowi 

załącznik nr 2 do SOPZ. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dostosowania 

kwestionariusza z załącznika nr 2 do postawionych pytań badawczych, sprecyzowanych 

w punkcie 5.15 niniejszego SPOZa, do wymagań metody CAWI w razie realizacji badania tą 

metodą, uwzględniając łatwość korzystania z zaproponowanego narzędzia przez 

użytkowników (intuicyjność, odpowiadanie na pytania w ankiecie w kilku etapach 

z uwzględnieniem ewentualnych przerw – możliwość kontynuacji od momentu zrobienia 

przerwy). Ankieta CAWI polega na wysłaniu respondentowi indywidualnego odsyłacza 

internetowego, dzięki któremu może on wypełnić ankietę. Następnie wysyłana jest ona 

automatycznie na serwer przeprowadzającego badanie. Respondent wypełnia ankietę 

samodzielnie, ma jednak możliwość skontaktowania się z Wykonawcą np. w celu rozwiązania 

ewentualnych problemów technicznych. Wymagana zwrotność ankiet to około 67% próby 

zdefiniowanej w załączniku nr 1. Wykonawca, w zależności od sytuacji, może także 

wspomagać skuteczność procesu badania przy pomocy listów monitujących do 

respondentów i innych sposobów wynikających z możliwości i doświadczenia Wykonawcy. 

4.2 Badanie właściwe zostanie, w zależności od wybranej metody jego przeprowadzenia, 

poprzedzone badaniem pilotażowym na próbie nie mniejszej niż 10 respondentów, które 

będzie służyć identyfikacji pytań, które sprawiają problemy respondentom (pytania zbyt 
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długie, niezrozumiałe, wieloznaczne) i weryfikacji narzędzia badawczego. Na podstawie 

wyników pilotażu Wykonawca wprowadzi niezbędne modyfikacje w konstrukcji ankiety, do 

akceptacji Zamawiającego. 

4.3 Próba badawcza powinna liczyć nie mniej niż 1500 przedsiębiorstw i odpowiadać strukturze 

badanej populacji na poziomie wskazanych grup PKD i 6 podregionów: pilskiego, 

poznańskiego, m. Poznań, leszczyńskiego, konińskiego, kaliskiego oraz powinna zawierać 

przedsiębiorstwa z każdej grupy zdefiniowanej na podstawie liczby zatrudnionych: mikro, 

małe, średnie i duże. Próba musi zostać dobrana z zachowaniem następujących zasad: 

 Dobór próby do badania będzie miał charakter losowo – warstwowy. Wykonawca 

zaproponuje ewentualną korektę doboru próby i jej struktury sporządzonej przez 

Zamawiającego, zamieszczonej w załączniku nr 1, biorąc pod uwagę liczbę 

przedsiębiorstw w każdej z grup działów wyznaczonych przez Zamawiającego. Korekta 

musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 

 Dobór próby będzie adekwatny do struktury populacji, proporcjonalny na poziomie 

6 podregionów. 

 Struktura próby musi dawać możliwość wnioskowania o każdej ze zdefiniowanych 

na potrzeby badania 29 grup przedsiębiorstw z błędem statystycznym nie większym niż 

+/- 13,84% (średnia błędu z próby) (przy poziomie ufności 0,95 i rozkładzie odpowiedzi 

50/50%), zgodnie z zaproponowanym zestawieniem zamieszczonym w załączniku nr 1.  

Każdorazowe odstępstwo od powyższych zasad wymaga akceptacji Zamawiającego. 

Szczegółowy dobór próby, w tym liczba firm w poszczególnych warstwach, musi zostać 

uzasadniony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego w raporcie 

metodologicznym.  

4.4.  Wykonawca zrealizuje zamówienie przy zastosowaniu metody CAWI i/lub CATI  

po weryfikacji wyboru przez Zamawiającego metod/technik badawczych pod kątem 

możliwości skutecznej realizacji badania; Wykonawca może zaproponować wykorzystanie 

innych metod i technik badawczych. Zamawiający dopuszcza dyskusję w tym zakresie, 

jednakże ostateczną decyzję podejmuje Zamawiający. Stosowne propozycje zmian (lub 

informację o braku potrzeby modyfikacji) zamieści, wraz z uzasadnieniem w Raporcie 

metodologicznym. W przypadku braku propozycji zmian, należy przyjąć, iż badanie będzie 

realizowane z wykorzystaniem metod/technik zaproponowanych przez Zamawiającego 

wykorzystując  infrastrukturę badawczą, na którą składa się: 

 odpowiedni system informatyczny, 

 nie mniej niż 10 stanowisk ankieterskich, z których każde wyposażone jest 

w rozwiązania teleinformatyczne umożliwiające realizację wywiadów telefonicznych 

wspomaganych komputerowo, 

 rozwiązania technologiczne umożliwiające: 

o dostęp Zamawiającemu do wyników badań oraz do listy numerów telefonów  

z przyporządkowaniem do nazw firm, które udzieliły odpowiedzi w każdym 

momencie realizacji ankietyzacji i w dowolnym miejscu, 

o możliwość kontroli w dowolnym momencie jakości prowadzonych wywiadów. 

4.5 Wykonawca dokona wnioskowania na podstawie zgromadzonych i przetworzonych danych 

i udzieli odpowiedzi na pytania badawcze wymienione w punkcie 5.15 niniejszego 

dokumentu. 
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4.6 Wykonawca dokona porównania wyników uzyskanych w ramach niniejszego badania 

z wynikami podobnego badania przeprowadzonego w 2013 r. Zamawiający dysponuje  

danymi surowymi i częściowo przetworzonymi w postaci wykresów i tabel uzyskanymi 

w wyniku tego badania i w takiej formie zostaną one dostarczone Wykonawcy po wykonaniu 

części głównej badania (ankietyzacji przeprowadzonej na całej próbie). 

4.7 Wnioskowanie na podstawie uzyskanych wyników badania umożliwi Wykonawcy wskazanie 

potencjalnych dziedzin gospodarki najbardziej innowacyjnych i konkurencyjnych 

województwa wielkopolskiego oraz przygotowanie propozycji odnośnie wprowadzenia 

ewentualnych zmian w zestawie regionalnych inteligentnych specjalizacji i kierunków polityki 

proinnowacyjnej regionu. 

 

5. GŁÓWNE OCZEKIWANIA WOBEC WYKONAWCY 

 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie się z Regionalną Strategią Innowacji dla Wielkopolski 

przed przystąpieniem do realizacji zlecenia. W celu przeprowadzenia badania ankietowego  

na wskazanej w punkcie 4.3 SOPZ próbie przedsiębiorstw Wykonawca jest zobligowany  

do wykonania następujących czynności: 

5.1 Przeprowadzenia losowania próby przedsiębiorstw na zasadzie doboru losowo-

warstwowego, zgodnie z zasadami wymienionymi w punkcie 4.3 lub z propozycją 

Wykonawcy, która wraz z pisemnym uzasadnieniem została przedstawiona 

Zamawiającemu w Raporcie Metodologicznym i uzyskała pisemną akceptację 

Zamawiającego. 

5.2 Informowania osób fizycznych biorących udział w badaniu zgodnie z art. 13 lub 14 

RODO w imieniu Zamawiającego po ustaleniach z Zamawiającym. 

5.3 Przeprowadzenia badania z przedstawicielami przedsiębiorstw na poziomie średniej lub 

wysokiej kadry kierowniczej i zarządczej (kierownik, dyrektor, członek zarządu, właściciel, 

główna księgowa lub/i pracownik Działu Kadr), a pozycja/funkcja respondenta 

w przedsiębiorstwie musi  być zaznaczona w metryczce. 

5.4 Przeprowadzenia badania pilotażowego, o którym mowa w punkcie 4.2. i  przedstawienia 

Zamawiającemu „Sprawozdania z pilotażu” w terminie wyznaczonym w punkcie 7 SOPZ 

pt.: „Harmonogram realizacji zamówienia”. Sprawozdanie będzie zawierało ewentualne 

propozycje korekty narzędzia badawczego. 

5.5  Zakodowania uzyskanych ankiet i wprowadzenia odpowiedzi udzielonych w ankietach  

do bazy arkusza kalkulacyjnego w programie umożliwiającym edycję w Microsoft 

Office 2016. Za wypełnioną ankietę uznaje się ankietę z minimum 80% udzielonych 

odpowiedzi. Materiał ten Wykonawca przekaże Zamawiającemu razem z Raportem 

końcowym z badania. 

5.6 Pogrupowania uzyskanych danych wg sekcji i działów PKD wskazanych przez 

Zamawiającego w punkcie 4.3. niniejszego SOPZ, na poziomie regionu oraz  

z podziałem na 6 podregionów i wielkość przedsiębiorstwa. 

5.7 Przygotowania i przedstawienia Zamawiającemu tabelarycznych zestawień uzyskanych 

wyników w programie umożliwiającym edycję w Microsoft Office 2016. 

5.8  Przygotowania atrakcyjnych graficznie wykresów prezentujących uzyskane wyniki, 

w formacie umożliwiającym Zamawiającemu swobodne edytowanie, odtwarzanie, 

kopiowanie i przetwarzanie, bez ponoszenia w tym zakresie dodatkowych kosztów przez 
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Zamawiającego. Wykonawca zaproponuje wcześniej, w Raporcie metodologicznym,  

do akceptacji przez Zamawiającego, sposób prezentacji wyników.  

5.9  Przedstawienia w Raporcie końcowym z badania zestawienia, poświadczającego 

odpowiednie spełnienie warunków doboru próby w postaci macierzy przedstawiającej 

przyjęte kryteria, liczbę przedsiębiorstw i odsetek uzyskanych ankiet. 

5.10 Przedstawienia w terminie wyznaczonym w punkcie 7 pt.: „Harmonogram realizacji 

zamówienia” Raportu metodologicznego, zawierającego treści określone w punkcie 6.1 

pt.: „Raport metodologiczny”. Raport metodologiczny musi być zatwierdzony przez 

Zamawiającego przed przeprowadzeniem badania. 

5.11 Przedstawienia w terminie wyznaczonym w punkcie 7 pt.: „Harmonogram realizacji 

zamówienia” Raportu końcowego, zawierającego treści określone w punkcie 6.2  

pt.: „Raport końcowy”. Raport końcowy musi być zatwierdzony  przez Zamawiającego. 

5.12 Przekazania Zamawiającemu po zakończeniu badania bazy danych eksportowanej 

z systemu CAWI i/lub CATI, ewentualnie z innego narzędzia badawczego 

zaproponowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego, wraz 

z etykietami zawierającej dane uzyskane na podstawie odpowiedzi na pytania 

z kwestionariusza.  

5.13 Stałego kontaktu z Zamawiającym w trakcie realizacji badania i informowania o jego 

przebiegu na żądanie Zamawiającego, a w szczególności w razie trudności z realizacją 

zlecenia. Notatkę informacyjną należy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: 

magdalena.bielazik@umww.pl, malgorzata.gielniak@umww.pl. 

5.14 Do wykonania pozostałych wymogów i zaleceń sformułowanych w niniejszym SOPZ. 

5.15 Zamawiający oczekuje przeprowadzenia wnioskowania na podstawie uzyskanych 

wyników badania i odpowiedzi na poniższe  pytania badawcze: 

 Jaki jest poziom innowacyjności wielkopolskich przedsiębiorstw?  

 Jak przebiegają procesy innowacyjne w wielkopolskich przedsiębiorstwach? 

 Jaki jest poziom internacjonalizacji wielkopolskich przedsiębiorstw?  

 Jakie miejsce w międzynarodowych łańcuchach wartości zajmują wielkopolskie 

przedsiębiorstwa? 

 Jaki jest poziom informatyzacji wielkopolskich przedsiębiorstw?  

 Jaki jest poziom współpracy wielkopolskich przedsiębiorców (przez pryzmat sieci, 

różnych partnerów itp.)?  

 Jaka jest świadomość wielkopolskich przedsiębiorstw w zakresie zmian klimatycznych 

i konieczności poszukiwania alternatywnych źródeł energii? 

 Jakie są potrzeby wielkopolskich przedsiębiorstw w zakresie wsparcia?  

 Których 10 branż w Wielkopolsce w największym stopniu w badanym okresie: 

 Zwiększyło zatrudnienie? 

 Zwiększyło przychody ze sprzedaży? 

 Znaczną (ponad 25%) część przychodów generuje poprzez działalność na rynkach 

międzynarodowych? 

 Wprowadza innowacje? 

 Ponosi nakłady na B+R? 

 Ponosi nakłady na działalność innowacyjną? 

 Których 10 branż w Wielkopolsce: 

mailto:magdalena.bielazik@umww.pl
mailto:malgorzata.gielniak@umww.pl
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 Posiada patenty lub zgłoszenia patentowe? 

 Współpracuje z jednostkami badawczo-rozwojowymi? 

 Wykorzystuje technologie lub materiały z dziedzin KETs (kluczowych technologii 

wspomagających)? 

 Wykorzystuje na szeroką skalę rozwiązania informatyczne? 

 Wykorzystuje design jako swoją przewagę konkurencyjną? 

 Partycypuje w początkowych (działalność B+R, projektowanie) lub końcowych 

(marketing, reklama, dystrybucja, serwis gwarancyjny) ogniwach międzynarodowych 

łańcuchów wartości? 

 Wprowadza rozwiązania ograniczające emisję dwutlenku węgla lub wykorzystujące 

OZE? 

 Jakie obszary są innowacyjne i konkurencyjne w Wielkopolsce? 

 Jakie należy przyjąć najważniejsze kierunki w polityce innowacyjnej regionu po roku 2020 

w kontekście aktualizacji RIS3? 

Odpowiedzi na powyższe pytania wymagają analizy odpowiedzi respondentów co najmniej 

w przekroju przez wielkość przedsiębiorstw, PKD, podregiony (a tam gdzie jest to zasadne 

uwzględniając staż firmy i inne istotne elementy). 

5.16 Zamawiający oczekuje porównania wyników uzyskanych w ramach niniejszego badania 

z wynikami  badania przeprowadzonego w 2013 r. pt.: „Usługa ankietyzacji wielkopolskich 

przedsiębiorstw na potrzeby identyfikacji inteligentnych specjalizacji i wyznaczenia 

kierunków polityki innowacyjnej regionu w perspektywie finansowej UE 2014-2020” oraz 

wynikami badania uzupełniającego. 

5.17 Przyjęcie przez Zamawiającego całości Zadania nastąpi po zrealizowaniu wszystkich PU na 

podstawie protokołu odbioru Zadania. 

 

6. SPOSÓB PREZENTACJI WYNIKÓW BADANIA 

 

Zarówno Raport metodologiczny, jak i Raport końcowy, powinny być opracowane w języku 

polskim, w edytorze tekstu, umożliwiającym Zamawiającemu swobodne odtwarzanie, kopiowanie 

i przetwarzanie, bez ponoszenia w tym zakresie dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. 

Zamawiający informuje, iż dysponuje pakietem biurowym Microsoft Office 2016. Raport 

metodologiczny powinien być dostarczony w wersji elektronicznej. Przesyłki elektroniczne należy 

kierować na adres mailowy: magdalena.bielazik@umww.pl oraz malgorzata.gielniak@umww.pl. 

Projekt okładki Raportu metodologicznego zostanie dostarczony przez Wykonawcę. 

Zamawiający dostarczy logotypy wymagane przez UE. Raport końcowy do akceptacji 

Zamawiającego powinien być dostarczony w wersji elektronicznej. Ostatecznie zaakceptowana 

wersja Raportu końcowego powinna być dostarczona w wersji elektronicznej oraz w wersji 

papierowej w 2 egzemplarzach. Projekt okładki Raportu końcowego zostanie dostarczony przez 

Wykonawcę i wymaga akceptacji przez Zamawiającego. 

 

6.1 Raport metodologiczny 

6.1.1 Raport metodologiczny będzie zawierał: 

1) spis treści;  

2) szczegółowe zasady i wyniki doboru próby; 

mailto:magdalena.bielazik@umww.pl
mailto:malgorzata.gielniak@umww.pl
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3) ewentualne wstępne rekomendacje w zakresie korekty kwestionariusza ankiety; 

4) założenia badania pilotażowego; 

5)  założenia metodologiczne na jakich oparte zostanie wnioskowanie i konstruowane 

będą odpowiedzi na postawione w SOPZ pytania badawcze; 

6) szczegółowy harmonogram badania; 

7) szczegółowy sposób prezentacji wyników. 

6.1.2 Zaakceptowanie Raportu metodologicznego oraz przeprowadzenie pilotażu 

i zaakceptowanie przez Zamawiającego ewentualnych zmian w kwestionariuszu badania 

CAWI i/lub CATI, ewentualnie innych metod i technik badawczych zaproponowanych 

przez Wykonawcę na podstawie wyników pilotażu, jest warunkiem koniecznym do 

wykonania części badawczej zamówienia. Zamawiający może zażądać prezentacji przez 

Wykonawcę Raportu metodologicznego, w szczególności sposobu doboru próby w miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający oczekuje, że prezentacji, o której 

mowa dokona kierownik projektu. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach i za uprzednią zgodą 

Zamawiającego, prezentacji może dokonać inny przedstawiciel Wykonawcy. 

 

6.2 Raport końcowy 

Raport końcowy powinien zawierać co najmniej: 

1) spis treści; 

2) prezentację wyników zawierającą:  

a. tabelaryczne zestawienie uzyskanych wyników (w programie umożliwiającym edycję 

w Microsoft Office 2016) – przewidziane jest dostarczenie tabel 4 typów:  

 tabele pozwalające wnioskować dla całej populacji przedsiębiorstw  

z uwzględnieniem rozkładu terytorialnego, na sekcje PKD oraz liczbę 

zatrudnionych (na etapie ich przygotowania należy przewidzieć przeprowadzenie 

procedury ważenia wyników),  

 tabele pozwalające wnioskować w skali każdego z podregionów – wnioski 

reprezentatywne dla każdego z podregionów z uwzględnieniem udziału 

poszczególnych sekcji PKD i ze względu na liczbę zatrudnionych (na etapie ich 

przygotowania należy przewidzieć przeprowadzenie procedury ważenia wyników), 

 tabele pozwalające wnioskować dla grup przedsiębiorstw ze względu na liczbę 

zatrudnionych – wnioski reprezentatywne dla każdej z grup w skali Wielkopolski  

i z uwzględnieniem udziału poszczególnych sekcji PKD w każdej z grup (na etapie 

wyników), 

 tabele pozwalające wnioskować dla każdej z 29 wyłonionych grup branżowych  

przedsiębiorstw z uwzględnieniem rozkładu terytorialnego oraz ze względu  

na liczbę zatrudnionych (na etapie ich przygotowania należy przewidzieć 

przeprowadzenie procedury ważenia wyników), 

3) wykresy i tabele prezentujące uzyskane wyniki; sposób prezentacji wyników musi zostać 

zaakceptowany przez Zamawiającego; biorąc pod uwagę wielopoziomowy charakter  

planowanych analiz należy przyjąć, że średnio dla każdego pytania zostaną przygotowane 

minimum 4 tabele/wykresy (rozkład dla województwa, zestawienie 

w podregionach, zestawienie ze względu na wielkość zatrudnienia, zestawienie porównawcze 

wg 29 grup). Przykładowy sposób prezentacji wyników przedstawia załącznik nr 3; 
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4) wnioski potwierdzające istniejące w województwie specjalizacje innowacyjne i konkurencyjne 

w ramach odpowiedzi na postawione w SOPZ pytania badawcze; 

5) wnioski z porównania wyników niniejszego badania z wynikami badania wykonanego 

w 2013 r., w tym wskazanie zasadniczych zmian (jeśli takie wystąpią) w poszczególnych 

branżach; 

6) Załącznik zawierający: 

a. bazę danych z badania eksportowaną z systemu CAWI, CATI lub innego narzędzia 

badawczego zaakceptowanego przez Zamawiającego wraz z etykietami, 

b. szczegółową listę przebadanych przedsiębiorstw oraz listę numerów telefonów firm, 

które udzieliły odpowiedzi; lista powinna zawierać: 

 nazwę firmy 

 branżę 

 adres firmy z oznaczeniem subregionu 

 adres e-mail 

 nr telefonu osoby do kontaktu 

Zaakceptowanie Raportu końcowego przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym 

zakończenia badania i realizacji wypłaty wynagrodzenia. Zamawiający może zażądać w ciągu roku 

od momentu zakończenia badania prezentacji przez Wykonawcę Raportu końcowego w miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający oczekuje, iż prezentacji, o których 

mowa dokona kierownik projektu. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach i za uprzednią zgodą 

Zamawiającego, prezentacji może dokonać inny przedstawiciel Wykonawcy. 

 

6.3 Zamawiający oczekuje, że dostarczane przez Wykonawcę Produkty umowy będą zgodne 

z każdą z nw. zasad:  

1) kompletności treści dostarczonego Produktu (tzn. że każdy z dostarczanych Produktów 

musi zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w p. 6.1 i 6.2), 

2) poprawności narracji poszczególnych wątków (wg zasad: od ogółu do szczegółu  

lub od szczegółu do ogółu, teza – dowód, przesłanka – wniosek), 

3) poprawności dokumentowania tez i zamieszczanych informacji (umożliwienie 

weryfikacji prawdziwości danych oraz zamieszczanych cytatów, zasadności twierdzeń) 

4) przejrzystości, komunikatywności i czytelności całości tekstu i poszczególnych wątków 

(czytelność rysunków i tabel, wprowadzanie numeracji rozdziałów, punktów, 

podpunktów), 

5)   poprawności gramatycznej, stylistycznej i ortograficznej, w tym interpunkcyjnej. 

Niespełnienie przez Wykonawcę wszystkich ww. warunków spowoduje, z wyłączeniem  

opracowania wersji wstępnej, nieprzyjęcie Produktu przez Zamawiającego, co może skutkować 

opóźnieniem w realizacji badania, a w konsekwencji zastosowaniem kar umownych. 

 

7. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

7.1 Realizacja badania będzie przebiegać zgodnie z następującym harmonogramem: 

 Podpisanie umowy odbędzie się w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w jego 

siedzibie lub miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 
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 W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy: przedstawienie 

i zaakceptowanie przez Zamawiającego składu Zespołu Badawczego.   

 W terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przekazanie 

Zamawiającemu propozycji Raportu metodologicznego w formie elektronicznej. 

 W terminie do 28 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy dostarczenia 

sprawozdania z pilotażu zgodnie z punktem 5.4 niniejszego SOPZ i przedstawienie do 

akceptacji Zamawiającego proponowanych poprawionych kwestionariuszy badania CAWI 

i/lub CATI ewentualnie zaproponowanych przez Wykonawcę innych metod i technik 

badawczych na podstawie sprawozdania z pilotażu. 

 W terminie do 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przekazanie 

Zamawiającemu Raportu końcowego w formie elektronicznej. Zamawiający przewiduje 

możliwość organizacji spotkania z Wykonawcą w celu przedyskutowania treści Raportu 

końcowego i dokonania ewentualnych korekt. 

 W terminie do 140 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy: przekazanie 

Zamawiającemu 2 egzemplarzy pisemnej wersji Raportu końcowego, uwzględniającego 

uwagi Zamawiającego wraz z całą dokumentacją uzupełniającą (tabele, wykresy itp.). 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowych spotkań z kierownikiem projektu. 

7.2  Podczas realizacji zamówienia dopuszcza się możliwość wprowadzania, po uzyskaniu zgody 

Zamawiającego, zmian terminów wskazanych w harmonogramie. Wyżej opisane zmiany, 

wymagają formy pisemnej, bez konieczności wprowadzenia aneksu do Umowy. 

 
8. ODBIORCY BADANIA  

Głównymi odbiorcami badania są: 

 Departament Gospodarki UMWW 

 

Pozostałymi odbiorcami są: 

 Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+, 

 Komitet Monitorujący WRPO 2014+, 

 Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne 

 Beneficjenci WRPO, 

 Komisja Europejska. 

 


