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ZAPYTANIE OFERTOWE: 
 

 
Dotyczy: badania ilościowego w Raszynie oraz Legionowie na temat preferencji 

mieszkaniowych Polaków 

 

1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: 

Fundacja Instytut Spraw Publicznych 

ul. Szpitalna 5, lok. 22 

00-031 Warszawa  

 

2. Najważniejsze informacje nt. badania: 
 
Celem badania jest określenie preferencji mieszkaniowych Polaków ujętych w kontekście 

sąsiedztwa cudzoziemców i sprawdzeniu, w jakim stopniu na preferencje te wpływa z jednej 

strony ewentualna niechęć do „innych”, a w jakim ewentualna preferencja do przebywania 

wśród „swoich”.  

 

Badanie zostanie zrealizowane w dwóch miejscowościach sąsiadujących z Warszawą. 

Warszawa jest miastem, które w największym stopniu przyciąga cudzoziemców, którzy 

pracują w niej lub w jej bezpośrednich okolicach, osiedlają się także w tym rejonie. 

Potwierdzają to różne dane (np. pochodzące ze Spisu Powszechnego 2011 oraz Urzędu ds. 

Cudzoziemców) – dane ze spisu wskazują, że w województwie mazowieckim mieszka prawie 

co trzeci cudzoziemiec przebywający w Polsce, a z tej liczby prawie dwie trzecie w samej 

Warszawie. 

 

Wybór dwóch miejscowości przylegających do Warszawy podyktowany jest tym, że 

zachowując wpływ tego sąsiedztwa aglomeracji na cudzoziemców i ich obecność, łatwiej jest 

zróżnicować oba miejsca badawcze ze względu na ich nasycenie obecnością cudzoziemców. 

Badanie zostanie zrealizowane zatem w: 

 

• Raszynie – zgodnie z oficjalnymi danymi meldunkowymi, na terenie tej gminy wśród 

wszystkich osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy, cudzoziemcy stanowią 6% (są 

to głównie Wietnamczycy, Hindusi, Ukraińcy, Turcy, Chińczycy). Raszyn jest gminą miejsko-

wiejską, o dominującej zabudowie jednorodzinnej, mniejszym zagęszczeniu mieszkańców 

(wskaźnik gęstości zaludnienia jest osiem razy niższy w porównaniu z Legionowem), 

wyższych dochodach gminy na 1 mieszkańca (1,4 razy większe niż w Legionowie), większej 

aktywności gospodarczej (liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu 

w relacji do liczby mieszkańców jest 1,4 razy większa niż w Legionowie), niższym poziomie 

bezrobocia (5,0%). 
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• Legionowie – zgodnie z oficjalnymi danymi meldunkowymi, na terenie tej gminy 

wśród wszystkich osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy, cudzoziemcy stanowią 

mniej niż 1% (w tym przede wszystkim Ukraińcy – prawie 40% wszystkich cudzoziemców w 

Legionowie, a także Ormianie, Białorusini i Rosjanie). Legionowo jest gminą miejską, o 

dominującej zabudowie wielorodzinnej, ośmiokrotnie większym zagęszczeniu mieszkańców, 

niższych dochodach gminy na 1 mieszkańca, relatywnie mniejszej (w porównaniu do 

Raszyna) aktywności gospodarczej i relatywnie wyższym poziomie bezrobocia (7,5% – 

chociaż wciąż wyraźnie niższym w porównaniu do średniej ogólnopolskiej). 

 

 

3. Założenia badania: 
 

• wielkość próby: N 400 (N 200 w Raszynie, N200 w Legionowie) 

 

• opis próby: W każdej z miejscowości badanie zostanie zrealizowane na próbie N=200 

Polaków mieszkających na terenie, odpowiednio, Raszyna i Legionowa. Dobór do próby 

będzie miał charakter losowy – random-route. Z bazy adresowej GUS w każdym z miast 

zostanie wylosowanych 50 adresów. Pod każdym z tych adresów zostanie podjęta próba 

przeprowadzenia wywiadu, a następnie ankieter, zgodnie z ustaloną procedurą 

wyznaczającą sposób i kierunek poruszania się w terenie, dobierze kolejne adresy tak, 

aby zrealizować łącznie 4 wywiady w obszarze wyznaczonym przez adres początkowy. 

Dobór respondenta pod każdym adresem także będzie mieć charakter losowy, np. 

zgodnie z regułą „dnia ostatnich urodzin” lub siatką Kisha. 

 

• Informacja na temat kwestionariusza: 

 

W projekcie zostanie użyty kwestionariusz składający się głównie z pytań zamkniętych oraz 

kilku pytań otwartych. Wstępnie zakładamy, że będzie składać się z: 

 

• około 20 – 25 pytań zamkniętych jednowyborowych z odpowiedzią na skali 

maksymalnie 5-ciopunktowej; 

• około 5  pytań otwartych prostych, w których odpowiedzi będą kodowane w 

przedziały (chodzi o pytania typu: jak długo mieszka w tej miejscowości – badany podaje 

odpowiedź w latach, która jest następnie kodowana w przedziały); 

• około 5 – 7 pytań zamkniętych wieloitemowych (itemów będzie około 10) – to są 

pytania typu: Proszę powiedzieć, czy zaakceptował(a)by Pan(i), aby w Pana(i) miejscu pracy 

zatrudniony był ...? (i tu podajemy kolejne narodowości, a badany odpowiada na skali); 

• około 2 – 3 pytań otwartych wymagających kodowania treści; 

• modułu con-jointa w wersji adaptive – zestawy do oceny będą tworzone zapewne z 4 

wymiarów, z których dwa będą mieć 5 poziomów wartości, jeden 3 poziomy, a jeden 3 lub 4. 

Liczba wymiarów nie powinna wzrosnąć, może się okazać, że jeden z wymiarów zamiast 5 

poziomów będzie kilka więcej; 

• pytań metryczkowych – standardowych, niespecjalnie rozbudowanych (płeć, wiek, 

wykształcenie, kategoria zawodowa, może jeszcze ze dwa – 3 inne pytania). 

 

Całość narzędzia powinna być do zrealizowania w ciągu wywiadu trwającego około 30 – 35 

minut.” 

 

Uwaga: Zamawiający zastrzega, że ostateczna wielkość kwestionariusza może ulec zmianie 

+/- 10%. 
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4. Przewidywany okres realizacji: 

 
Termin realizacji zamówienia wyniesie maksymalnie 5 tygodni od dnia podpisania umowy. 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu 
 
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać doświadczenie w realizacji co 

najmniej jednego badania ilościowego na losowych próbach z wykorzystaniem prób random-

route z losowo dobieranymi adresami startowymi oraz w zrealizowaniu co najmniej jednego 

badania CAPI z wykorzystaniem oprogramowania con-joint. Doświadczenie ma obejmować 

okres ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem niniejszego zapytania. Ocena spełniania 

przedstawionego powyższych warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie 

spełnia”. Wykonawca, który nie spełni warunku zostanie odrzucony w postępowaniu. 

 

Zamawiający wymaga przedłożenia listy badań ilościowych według wykazu stanowiącego 

załącznik 2 niniejszego zapytania. 

 
6. Przedmiot zamówienia:  

 

1. konsultacja kwestionariusza pod względem technicznym, 

2. dobór próby 

3. techniczne przygotowanie kwestionariuszy i opracowanie skryptu komputerowego do 

badania metodą CAPI, 

4. przeprowadzenie badania ilościowego (400 wywiadów), 

5. przygotowane w konsultacji z Zamawiającym analizy con-joint. 

6. dostarczenie Zamawiającemu wyników badania w postaci bazy danych programu 

Excel oraz SPSS for Windows zawierającej etykiety zmiennych i ich wartości po 

uprzedniej logicznej kontroli poprawności zbioru, która obejmuje: sprawdzenie, czy 

struktura danych w zbiorze odzwierciedla strukturę przejść w kwestionariuszu, 

wartości zmiennych w zbiorze, odpowiadają kategoriom z kwestionariusza, braki 

danych są spójnie zakodowane. 

 
Zleceniodawca nie oczekuje raportu merytorycznego ani analiz statystycznych.  

 
7. Wycena badania: 

 

1. Budżet Zamawiającego wynosi 37 600 brutto (30 000 zł na badanie oraz 7600 zł na 

dobór próby). Zamawiający oceniać będzie tylko oferty mieszczące się w budżecie.  

  

 

8. Opis sposobu przygotowania oferty 
 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać 

wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez 

Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

9. Forma oferty 
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1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, faksowej lub elektronicznej (skan).  

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na dwa warianty.  

 

 

10. Elementy oferty 
Kompletna oferta powinna zawierać: 

 

1. Wypełniony Formularz Oferty; 

2. Wykaz przeprowadzonych badań  

3. Oświadczenie Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

do celów przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego 

 

 

11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 
 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

Justyna Segeš Frelak, tel. +48 22 5564281,  e-mail: justyna.frelak@isp.org.pl  

 

12. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty 
 

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Spraw Publicznych, pod adresem ul. Szpitalna 

5 lok. 22 lub przesłać w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną, faksem 

bądź pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Szpitalna 5/22, 00-

031 Warszawa; fax. +48 22 556 42 62; e-mail: justyna.frelak@isp.org.pl nw 

nieprzekraczalnym terminie: do dnia  10 lutego 2015 r. do godz. 17:00 

 

Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. 

 

13. Instytut Spraw Publicznych zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania bez 

podania przyczyny.  

14. Kryteria wyboru oferty:  

1. cena – 60% (oferent, który przedstawi najniższą cenę otrzyma 60 punktów 

pomocniczych, pozostali oferenci otrzymają proporcjonalnie mniej punktów 

stosownie do zaoferowanej przez siebie ceny)  

2. Doświadczenie w realizacji badań ilościowych na losowych próbach z wykorzystaniem 

prób random-route z losowo dobieranymi adresami startowymi oraz w realizowaniu 

badań CAPI z wykorzystaniem oprogramowania con-joint - 40%. (oferent, który 

przedstawi największą liczbę zrealizowanych badań otrzyma 40 punktów 

pomocniczych, pozostali oferenci otrzymają proporcjonalnie mniej punktów 

stosownie do przygotowanych i zrealizowanych kampanii społecznych.  

 

15. Wykaz załączników 

Załącznikami do niniejszego Zapytania Ofertowego są następujące wzory: 

 Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 

1. Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty 
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2. Załącznik nr 2 Wykaz przeprowadzonych badań ilościowych 

3. Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych do celów 

przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego  

 

16. Finansowanie:  

Badanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli 

Państw Trzecich oraz budżetu państwa w ramach projektu Instytutu Spraw Publicznych  

 „Mój dom – Twój dom? Badanie zagrożeń w integracji cudzoziemców w Polsce”   
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OFERTA 

NA PRZEPROWADZENIE BADANIA ILOŚCIOWEGO W RASZYNIE ORAZ LEGIONOWIE NA 
TEMAT PREFERENCJI MIESZKANIOWYCH POLAKÓW 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
Fundacja Instytut Spraw Publicznych 
ul. Szpitalna 5, lok. 22 
00-031 Warszawa  
 
2. WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  

Nazwa:  

Imię i nazwisko osoby do kontaktu:  

Adres:  

Nr telefonu:  

Nr faksu:  

Adres e-mail:   

 
3.  Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem się z treścią zapytania dla niniejszego zamówienia, 

2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią Zapytania 

Ofertowego; 

3) Łączne wynagrodzenie za: wykonanie wszystkich zadań określonych przez Zamawiającego w punkcie 6 

zapytania ofertowego na realizację badania ilościowego w ramach projektu: „Mój dom – Twój dom? 

Badanie zagrożeń w integracji cudzoziemców w Polsce?” wynosi dla wariantu brutto (z VAT)  

.......................... PLN (słownie:....................................................................) 

4) W przypadku udzielenia mi(nam) zamówienia zobowiązuję(emy) się do zawarcia pisemnej 

umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego;  

5) Oświadczam(y), że zapoznałem(zapoznaliśmy) się w sposób wystarczający  

i konieczny ze szczegółowym zakresem zamówienia zawartymi w Zapytaniu Ofertowym oraz 

wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia. Nieznajomość powyższego stanu 

nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych. 

6) Oświadczam, iż nie jestem/jestem
1
  powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym 

lub  osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:   

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub 

pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

7) Załącznikiem do niniejszej oferty jest: 

a)  ………………………………….. 

b) ……………………………………. 

c) ..………….……………………. 

 

………………………., dnia…………………..                          ……………………………………………….…  

                                                                              (czytelny podpis)  

                                                 
1
 Niepotrzebne usunąć lub skreślić.  
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Załącznik 2 -  Wykaz przeprowadzonych badań ilościowych. 

  

 
 
 

WYKAZ PRZEPROWADZONYCH BADAŃ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p.  Nazwa zadania, rodzaj 

usługi oraz opis 

badania. 

 

Liczebność 

próby 

 

Nazwa 

zleceniodawcy 

 

Data realizacji 

od – do  

 

Wartość badania 

1.  

 

    

2.  

 

    

3.  

 

    

4.  
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Wzór oświadczenia Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych do celów przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego  

 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 

 

 

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów 

przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego w postępowaniu prowadzonym przez Instytut Spraw 

Publicznych na badanie ilościowe w Raszynie oraz Legionowie na temat preferencji mieszkaniowych Polaków 

 

 

 

 

 

 

..............................................................,     dnia ................................. 

(czytelny podpis)                       (data) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


