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Zapytanie ofertowe: 

 
Dotyczy: pełnienia funkcji badacza terenowego w projekcie Prawnicy na rzecz uchodźców V, który 
jest współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców oraz budżet państwa.  
 
Badanie ma na celu zbadanie poziomu i rodzaju wykształcenia oraz poziomu i rodzaju twardych i 
miękkich kompetencji. Zebrane materiały posłużą przygotowaniu adekwatnych narzędzi integracji 
ekonomicznej oraz oferty kursów uzupełniających lub uaktualniających już posiadaną wiedzę i 
umiejętności.  
 
Zamawiający szuka 5 badaczy. 
 
Każdy wykonawca może złożyć ofertę na pełnienie funkcji jednego badacza. Nie dopuszcza się 
składania ofert na funkcję więcej niż jednego badacza.  
 
Zmawiający wybierze do współpracy 5 wykonawców, którzy uzyskają największą liczbę punktów w 
kryteriach oceny ofert.   
 
Zakres obowiązków każdego badacza:   
 

 Przeprowadzenie około 60 wywiadów ilościowych z cudzoziemcami przebywającymi w 
ośrodkach dla uchodźców bądź uczestniczących w Indywidualnych Programach Integracji w 
lokalizacjach wskazanych przez zamawiającego. Zamawiający przewiduje możliwość 
zmniejszenia lub zwiększenia liczby wywiadów. Rozliczenie następować będzie za rzeczywistą 
liczbę przeprowadzonych wywiadów.   
 

 Zakodowanie danych i dostarczenie ich zamawiającemu 
 
Forma współpracy: umowa o dzieło. ISP pokrywa koszty transportu, zakwaterowania i diet w 
przypadku podróży poza Warszawę w granicach przewidzianych w budżecie projektu.  
 
Termin realizacji zlecenia: 08.10.2012-20.12.2012 
 
Warunki udziału: 

 doświadczenie w realizacji minimum 3 projektów dotyczących ściśle problematyki uchodźczej, 
w których wykonawca bezpośrednio pracował  z uchodźcami; 

 biegła znajomość  języka rosyjskiego;  

 biegła znajomość jednego spośród następujących języków: angielski lub francuski. 
 
Kryteria wyboru oferty: 

 cena – 75% - tj. wynagrodzenie brutto za przeprowadzenie jednej ankiety. Wykonawca który 
zaproponuje najniższą cenę otrzyma 75 punktów do ostatecznej kwalifikacji, natomiast 
pozostali wykonawcy otrzymają mniej punktów proporcjonalnie do zaproponowanego przez 
siebie wynagrodzenia za jedną ankietę;, 

 doświadczenie w realizacji projektów dotyczących ściśle problematyki uchodźczej, w których 
wykonawca bezpośrednio pracował z uchodźcami – 25%. Wykonawca który brał udział w 
realizacji największej liczby projektów dotyczących ściśle problematyki uchodźczej (w których 
wykonawca bezpośrednio pracował  z uchodźcami) otrzyma 25 punktów do ostatecznej 



 

 

 

kwalifikacji, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają mniej punktów proporcjonalnie do 
doświadczenia w realizacji projektów.  
 

Przyznane każdemu z Wykonawców, punkty zostaną zsumowane i zamówienie uzyska  5 
wykonawców, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów.   
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty z podaniem wynagrodzenia brutto za przeprowadzenie jednej 
ankiety wraz z CV (potwierdzającym spełnianie warunków i kryteriów) na e-mail: 
justyna.frelak@isp.org.pl lub bezpośrednio do siedziby ISP do dnia 5 października 2012. 
 
 
Łączę wyrazy szacunku, 
 
 
 
Justyna Segeš Frelak 
Kierownik Programu Polityki Migracyjnej  
Instytut Spraw Publicznych 
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