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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.dzp.pg.gda.pI

Gdańsk: Usługa przeprowadzenia bezpośrednich wywiadów metodą
face to face z wykorzystaniem papierowych kwestionariuszy

Zamawiającego z losowo wybranymi przedsiębiorcami z bazy danych

GUS
Numer ogłoszenia: 25021 -2013; data zamieszczenia: 15.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA!: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii, ul. Narutowicza 11/12,

80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. +48 58 347 22 70, faks +48 58 347 24 53.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.gda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa przeprowadzenia bezpośrednich

wywiadów metodą face to face z wykorzystaniem papierowych kwestionariuszy Zamawiającego z losowo

wybranymi przedsiębiorcami z bazy danych GUS.

11.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

11.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest

usługa przeprowadzenia bezpośrednich wywiadów metodą face to face z wykorzystaniem papierowych

kwestionariuszy Zamawiającego z losowo wybranymi przedsiębiorcami (właścicielem! menedżerem) lub

menedżerem (nie właścicielem) z bazy danych GUS. Do obowiązków firmy, która wygra przetarg należeć

będzie zakup danych adresowych w GUS (dla trzech województw). Badane firmy muszą być wyłonione

metodą losową z bazy adresowej zakupionej w Głównym Urzędzie Statystycznym. Badania

kwestionariuszowe muszą być przeprowadzone na próbie 420 przedsiębiorstw polskich (efektywność

próby nie może być mniejsza niż 420) z sektora MSP (z wykluczeniem firm mikro) po 140 z każdego z

trzech województw (140 z województwa zachodnio-pomorskiego, 140 z województwa kujawsko-

pomorskiego i 140 z województwa lubelskiego). Badaniom zostaną poddane przedsiębiorstwa z sektora
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usług, budownictwa oraz przemysłu. Z próby powinny być wykluczone podmioty gospodarcze

prowadzące działalność związaną z usługami doradczymi z zakresu prawa i podatków jak np. kancelarie

prawne, usługi księgowe i podatkowe oraz usługi transportowe (prywatny transport zarobkowy- taxi).

Firma musi zobowiązać się do przekazania danych surowych (indywidualnych - odpowiedzi z każdej z

firm na każde pytanie) niezagregowanych oraz zagregowanych w Excelu razem z podaniem PKD oraz

numeru REGON przebadanej firmy. W miarę możliwości należy pozyskać aktualną pieczątkę firmy.

Ankiety w ilości 420 muszą być zwrócone po przeprowadzonych badaniach. Ponadto firma, która będzie

realizować usługę jest zobowiązana do przekazania wykorzystanej bazy adresowej GUS. Wykonawca

przed przystąpieniem do ankiety ma obowiązek zapewnić osobę udzielającą odpowiedzi, iż

przeprowadzane badanie służy do realizacji grantu nr2Oll/01/N/HS4/05605 finansowanego przez

Narodowe Centrum Nauki. Wykonawca ma obowiązek poinformować, iż wywiad jest poufny a formularz

nie zostanie udostępniony osobom spoza zespołu badawczego. Wykonawca ma obowiązek

poinformować, że próba została dobrana losowo. Nadmienia się, że na przeprowadzenie wywiadu należy

przeznaczyć minimum 30 minut. Telefon kontaktowy do osoby zlecającej przeprowadzenie badania

zostanie przekazany wykonawcy po podpisaniu umowy. Wyniki badania w programie Microsoft Excel w

wersji elektronicznej mają być przekazane na nośniku CD-ROM i Pendriye. Kwestionariusz i instrukcja do

kwestionariusza Przedsiębiorczość destruktywna w Polsce zostaną przekazane wykonawcy w dniu

podpisania umowy..

11.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

11.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.30.00.00-7.

11.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

11.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

111.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

111.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

111.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym

zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym

zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu -

załącznik nr 2 do siwz

lIL3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie

przeprowadził, co najmniej dwie usługi przeprowadzenia bezpośrednich wywiadów metodą

face to face z wykorzystaniem papierowych kwestionariuszy Zamawiającego z losowo

wybranymi przedsiębiorcami z bazy danych GUS do badań naukowych o wartości nie

mniejszej niż 30 000 zł brutto. Za badania naukowe uważa się badania podejmowane przez

badacza lub zespół badaczy mające na celu zdobycie nowej wiedzy, zmierzające do

osiągnięcia postępu wiedzy naukowej. Zamawiający jednocześnie zaznacza, iż badania

marketingowe o tematyce społecznej nie mogą być traktowane jako badania naukowe.

111.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym

zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym

zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu -

załącznik nr 2 do siwz

111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym

zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym

zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu -

załącznik nr 2 do siwz

111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym

zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym

zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu -

załącznik nr 2 do siwz

llI.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. I

USTAWY

3 z 6 2013-02-15 15:44



http:!!bzpl .porta1.uzp.goy.p1!index.php?og1oszenie=show8~pozycj...

111.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.

22 ust. I ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

należy przedłożyć:

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku

wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat

wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub

usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. I

ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

111.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, przedkłada:

111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
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111.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.

24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

111.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u

których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

Iy.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Iy.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

ly.2) KRYTERIA OCENY OFERT

Iy.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Iy.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

Iy.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej Umowy w zakresie: a) obniżenia

wynagrodzenia - w uzasadnionych przypadkach spowodowanych np. korzystnymi zmianami kursu waluty

albo zmianą stawki i wysokości podatku VAT b) zmiany terminu realizacji w przypadku wystąpienia

okoliczności leżących po stronie Zamawiającego; c) aktualizacji danych Wykonawcy poprzez zmianę

nazwy, zmianę adresu, formy prawnej itp.; Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści niniejszej umowy

wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

Iy.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Iy.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Politechnika Gdańska

Wydział Zarządzania i Ekonomii 80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 (siedziba ul. Traugutta 79).

Iy.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

25.02.2013 godzina 10:30, miejsce: Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii 80-233

Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 (siedziba ul. Traugutta 79) Pok. 518.
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lV~4~5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IVA.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektulprogramu ze środków Unii

Europejskiej: Nie dotyczy.

Iy.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia

o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: nie
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