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ZAPYTANIE OFERTOWE
Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty
cenowej dotyczącej wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu
ofertowym dotyczącym:
Wykonania raportu pt. „ Analiza rynku specjalistycznych szkoleń 2012 w ramach Uniwersyteckiego Ośrodka
Kształcenia Ustawicznego, na podstawie badań ankietowych, analizy danych w oparciu o badania w zakresie
poziomu zapotrzebowania społeczności pozaakademickiej na kursy podnoszące kompetencje dla
pracowników nie będących pracownikami Uniwersytetu Rzeszowskiego lub studentami Uniwersytetu
Rzeszowskiego oraz osób pozostających bez pracy w ramach projektu pn. „Budowa potencjału dydaktycznego
Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”
I. Zamawiający
Uniwersytet Rzeszowski, Aleja Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
REGON 691560040, NIP 813-323-88-22
II. Opis przedmiotu zamówienia
Na potrzeby projektu Wykonawca (osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca kadry o wykształceniu
socjologicznym z co najmniej dwuletnią praktyką w zakresie przeprowadzania badań rynku pracy)
przeprowadzi badanie ankietowe i analizę mającą na celu wskazanie aktualnego zapotrzebowania na
specjalistyczne szkolenia podnoszące kompetencje pracowników na lokalnym (podkarpackim) i ogólnopolskim
rynku pracy. W ramach powyższego zadania Wykonawca dokona m.in. badań ankietowych reprezentatywnej
próby osób oraz w oparciu o dostępne aktualne statystyki dostępnych raportów z badań ewaluacyjnych w
zakresie potrzeby szkoleń w zakresie podnoszenia kwalifikacji w zawodach ekonomicznych, nauczycielskich,
medycznych, prawnych i osób pracujących w instytucjach kultury. W podsumowaniu wyników ankiet
Wykonawca skonfrontuje je z aktualnymi danymi Wojewódzkich Urzędów Pracy i innych źródeł, które uzna za
ważne opisu sytuacji społeczno- gospodarczej województw i zapotrzebowania na podnoszenie kwalifikacji
pracowników.
Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Przedstawienia wyników analizy w formie opracowania w terminie do dnia 22 09 2011 r.
2. Opracowanie raportu z badań. Raport ten powinien zawierać minimum 50 stron A4, pisanych czcionką
Times New Roman , rozmiar 12, odstęp 1,0 i wskazać zapotrzebowanie pracodawców, pracowników i
osób bezrobotnych na kursy o dużym zapotrzebowaniu na rynku pracy zwiększających kompetencje w
określonych obszarach tematycznych. Na podstawie przeprowadzonego badania zamawiający będzie
mógł stworzyć katalog specjalistycznych szkoleń na rok 2012.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a. opracowanie techniczne w porozumieniu z Zamawiającym ostatecznej formy narzędzia badawczego
(kwestionariusza ankietowego),

b. wydruk kwestionariuszy ankietowych,
c. przeszkolenie ankieterów do przeprowadzenia przedmiotowych badań,
d. przeprowadzenie badań ankietowych na temat „Rynku pracy w zakresie zapotrzebowania na kursy
specjalistyczne” za pomocą narzędzia (ankiety) dostarczonej przez zamawiającego na próbie osób pracujących
w zawodach m.in. ekonomicznych, medycznych , administracyjnych, nauczycielskich, osób związanych z pracą
w instytucjach kultury , gwarantujących dostarczenie co najmniej 600 prawidłowo wypełnionych
kwestionariuszy ankietowych w strukturze po 100 ankiet wypełnionych przez poszczególne grupy zawodowe
oraz 100 ankiet wypełnionych przez osoby pracujący w zawodach zbliżonych do wymienionych i absolwentów
szkół wyższych i średnich. Ankiety winne być proporcjonalnie kierowane do grup wiekowych (18 – 35 lat), (36 –
55 lat).
e. przekazanie zgromadzonej w wyniku przeprowadzonych badań bazy danych Zamawiającemu
f. wykonawca przedstawi mechanizmy przeprowadzania kontroli rzetelności badań na zaproponowanej próbie,
g. wykonawca dobiera próbę w porozumieniu z Zamawiającym – wskazując Zamawiającemu kryteria wyboru,
h. wykonawca dostarczy pogrupowane kwestionariusze oraz odpowiednio opisane.
i. Wykonawca dobiera próbę w porozumieniu z Zamawiającym – wskazując Zamawiającemu w jaki sposób
próba będzie analizowana.
j. Zasięg terytorialny badania: badanie ogólnopolskie (przy czym 40% kwestionariuszy ankietowych winno być
rozdysponowane na terenie województwa podkarpackiego).
k. zadanie wykonawcy obejmuje:
- opracowanie techniczne w porozumieniu z Zamawiającym ostatecznej formy narzędzia badawczego
(kwestionariusza ankietowego),
- Druk kwestionariuszy wywiadu;
- Nie jest dopuszczalne przeprowadzanie wywiadów za pomocą telefonu. Do 30% kwestionariuszy może zostać
uzyskanych drogą mailową;
l) Wykonawca ma obowiązek bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym w siedzibie właściwej dla
Zamawiającego.
m) Wykonawca ma obowiązek przedstawić harmonogram realizacji zamówienia, który będzie stanowił
załącznik do umowy.
n) zamawiający dostarczy Wykonawcy proponowane tematy szkoleń przeprowadzanych w 2011 r.
Oferta powinna być przygotowana na wzorze zawartym w załączniku nr 1.
III. Miejsce i termin realizacji zamówienia
Wybór oferenta zostanie dokonany do dnia 18 08 2011
Całość przedmiotu zamówienia musi zostać wykonana najpóźniej do dnia 23 09 2011 r.
IV. Kryterium oceny i wyboru oferty
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium oceny, którym jest cena
ofertowa (znaczenie przy wyborze oferty - 100%). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać
będzie najniższą cenę. Zamawiający zawiadomi oferenta, którego oferta zostanie wybrana i zawrze z nim umowę
o realizację zamówienia uwzględniającą w szczególności warunki zapytania ofertowego i złożonej oferty
cenowej.
Harmonogram realizacji zamówienia (Projekt, terminy do uzgodnienia z wykonawcą):
1. Do 3 dni roboczych od daty podpisania umowy wykonawca przedstawi strukturę próby wraz
uzasadnieniem.
2. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od otrzymania proponowanej struktury poinformuje
Wykonawcę o zatwierdzeniu struktury próby wraz z uwagami, które wykonawca zobowiązuje się
wykonać,
3. Na 5 dni roboczych, przed zakończeniem realizacji umowy, Wykonawca przekaże wypełnione
kwestionariusze ankietowe.
4.

2. Zamawiający w terminie 5 dni od dnia otrzymania wyników badań dokona ich oceny i zgłosi ewentualne
uwagi.
4. Zgłoszone przez Zamawiającego, merytorycznie uzasadnione i uzgodnione z Wykonawcą uwagi i uzupełnienia
zostaną uwzględnione w ostatecznych wersjach wyników badań w ciągu kolejnych 5 dni.
3. Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy złoży u Zamawiającego
kwestionariusze ankiet.
4. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego,
który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury. Jeżeli przedmiot umowy ma wady Zamawiający ma
prawo odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.
V. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w terminie do dnia 17 08 2011 r. godz. 12. 00
osobiście lub pocztą pod adres Uniwersytet Rzeszowski, Aleja Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
VI. Dodatkowe informacje
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Andrzej Zapałowski Nr Tel. 606321447

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski
Al. Rejtana 16 c
35-959 Rzeszów

FORMULARZ OFERTOWY
Dane oferenta:
Nazwa: _________________________________________________________________________
Adres: __________________________________________________________________________
Tel. ____________________________________________________________________________
NIP ____________________________________________________________________________
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia _____________ dotyczące _____________________
______________________________________ w projekcie pn. „Budowa potencjału dydaktycznego
Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim” oświadczam, że zobowiązuję się wykonać zamówienie
zgodnie z warunkami zapytania ofertowego za cenę:

Łączna cena netto………………………………………………………….
Łączna cena brutto ……………………………………………………….
Słownie:_____________________________________________________________________________

Miejscowość i data ___________________________

podpis________________________

