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      Załącznik nr 1  

do Zaproszenia do złożenia oferty 
DA.ER.232.81.2020 
 

 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Badania potrzeb lokalnego rynku pracy subregionu 
płockiego. 
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia w odpowiedzi na 
potrzeby społeczno-gospodarcze” POWR.03.05.00-00-z050/18, współfinansowanego z EFS, w ramach 
Programu Operacyjnego PO WER, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. 
 

1. ZAKRES USŁUGI: 

1.Badanie kadry zarządzającej instytucji publicznych subregionu  płockiego mające na celu zdiagnozowanie 
zapotrzebowania na nowe kompetencje absolwentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, wielkość 
próby N=20, technika badawcza CATI; Dobór celowy. 
 
2. Badanie kadry zarządzającej przedsiębiorstw subregionu płockiego mające na celu zdiagnozowanie 
zapotrzebowania na nowe kompetencje absolwentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, wielkość 
próby N=100, technika badawcza CAWI; Dobór kwotowy z w oparciu o kryterium branży i wielkości 
przedsiębiorstwa. 
3. Badanie kadry zarządzającej instytucji służby zdrowia subregionu płockiego mające na celu 
zdiagnozowanie zapotrzebowania na nowe kompetencje absolwentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w 
Płocku, wielkość próby N=20,technika badawcza CATI /CAWI; Dobór celowy 
 
 4. Badanie kadry zarządzającej instytucji edukacyjnych  subregionu płockiego mające na celu 
zdiagnozowanie zapotrzebowania na nowe kompetencje absolwentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w 
Płocku, wielkość próby N=20, technika badawcza CATI ; Dobór celowy 
 
5. Badanie zapotrzebowania na nowe kompetencje pielęgniarek i położnych wśród mieszkańców 
subregionu płockiego, wielkość próby N=600 osób, technika badawcza CATI/CAWI; Dobór kwotowy z w 
oparciu o kryterium wieku i płci respondentów,  
 
Ponadto wykonawca dostarczy: 

a) Bazę danych w formacie *sav 
b) Raport statystyczny 

Zleceniodawca zapewni narzędzia badawcze oraz wytyczne dotyczące doboru próby. 

Planowany termin realizacji: od dnia podpisania umowy  do  12. lutego 2021r. 
 

2. WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
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Wymagane jest, aby wykonawca: 
 posiadał udokumentowane min. 4 letnie doświadczenie w działalności na rynku usług 

badawczych; 
 wykazał, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 4 usługi badawcze 
oraz załączył dowody określające, że usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego usługi były wykonywane 
 
 

3. KRYTERIA OCENY : 
 

a) Cena  
 

4. DODATKOWE:   
 

Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu, w terminie realizacji usługi, następujące 
dokumenty: 

 Bazę danych w formacie *sav; 
 Raport statystyczny w wersji papierowej – opatrzony logotypami dostarczonymi przez 

zamawiającemu oraz elektronicznej; 
 fakturę VAT/rachunek. 

 
 
5. PŁATNOŚĆ: 

 
Płatność nastąpi w ciągu 30 dni na podstawie poprawnie wystawionej FV/rachunku. Podstawą do 
wystawienia faktury/rachunku będzie podpisany przez obie strony Protokół odbioru usługi. 

 


