
 

                                                                              
 

 

Ogłoszenie o planowanym zamówieniu: 
 

Nabór respondentów do jakościowych badań serwisu internetowego 

 

 

A. Opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji: 

 

Przedmiotem zamówienia jest nabór respondentów (fieldwork service) do jakościowych badań użyteczności 

serwisu internetowego. Badania będą dotyczyły systemu informatycznego RAD-on, powstającego w ramach 

projektu pn. „Zintegrowany system usług dla nauki – etap II” (ZSUN II), który jest realizowany 

w  Poddziałaniu 2.3.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.  

 

Zamawiana usługa polega na: 

I. Zrekrutowaniu 15 uczestników badania według przygotowanego przez OPI PIB kwestionariusza 

rekrutacyjnego. Wymieniony kwestionariusz zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania 

umowy. 

 

Kryteria rekrutacyjne: 

 

GRUPA A: PRACOWNIK NAUKOWY UCZELNI (6 osób) 

a. osoby korzystające z komputera i internetu, 

b. 4 osoby zatrudnione na polskiej uczelni wyższej lub w jednostkach naukowych, które 

prowadzą działalność naukową, z tytułem minimum doktora, 

c. 2 osoby w wieku powyżej 60 lat, które pracują bądź pracowały na polskiej uczelni wyższej 

lub w jednostkach naukowych i prowadziły działalność naukową, z tytułem minimum 

doktora. 

  

GRUPA B: STUDENT (2 osoby) – spełniające wszystkie poniższe kryteria łącznie 

a. osoby będące studentami studiów dziennych na wyższej uczelni państwowej lub prywatnej, 

b. osoby, które ukończyły pierwszy rok studiów, 

c. osoby w wieku 20-25 lat. 

 

GRUPA C: DZIENNIKARZ (2 osoby) 

a. osoby pracujące jako dziennikarze w mediach: prasie papierowej, radiu, telewizji 

lub publikacjach internetowych, 

b. osoby tworzące artykuły lub materiały audio/wideo o tematyce naukowej lub społecznej. 

 

GRUPA D: OSOBA NIEDOWIDZĄCA (3 osoby) – spełniające wszystkie poniższe kryteria łącznie 

a. osoby o wadzie wzroku równej lub wyższej niż -7 dioptrii, 

b. osoby, które samodzielnie korzystają z komputera, 

c. osoby zainteresowane nauką. 

 



 

 

GRUPA E: OSOBA NIEWIDOMA LUB OCIEMNIAŁA (2 osoby) – spełniające wszystkie poniższe 

kryteria łącznie 

a. osoby całkowicie niewidome lub ociemniałe, 

b. osoby, które samodzielnie korzystają z komputera, 

c. osoby zainteresowane nauką. 

 

Wymagania i informacje dodatkowe: 

- należy zrównoważyć badaną próbę pod względem płci, 

- respondenci nie mogą pracować lub studiować na tych samych kierunkach i na tych samych 

wydziałach lub w tych samych jednostkach naukowych. 

 

II. Zaproszeniu uczestników na badania do siedziby OPI PIB lub umówienie uczestników badania 

na spotkanie online z przedstawicielem Zamawiającego. Szczegółowy harmonogram wywiadów 

zostanie uzgodniony z Wykonawcą. Wywiady odbędą się w trakcie dwóch tygodni wskazanych przez 

Zamawiającego, które nastąpią o okresie od 14.09.2020 r. do 25.09.2020 r. w siedzibie OPI PIB 

lub zdalnie. Z każdym uczestnikiem zostanie przeprowadzony wywiad  

o długości ok. 90  minut. Wywiady przeprowadzać będą pracownicy OPI PIB. Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę o dokładnym terminie i charakterze badania – online lub stacjonarnie 

na minimum 2 tygodnie przed rozpoczęciem realizacji badania. 

 

III. Pozyskaniu od uczestników badania zgody na przeprowadzenia badania przez Zamawiającego, której 

wzór załączono do niniejszego ogłoszenia - załącznik nr 3. 

 

IV. W przypadku realizacji badań zdalnych usługa polega na: 

a. Pozyskaniu od uczestników badania wszelkich niezbędnych danych kontaktowych 

umożliwijących odbycie spotkania online z przedstawicielem Zamawiającego oraz przekazaniu 

tych danych najpóźniej na 2 dni robocze przed spotkaniem. 

b. Upewnieniu się i zagwarantowaniu, że uczestnicy badania mają warunki do uczestnictwa 

w spotkaniu online, tj. komputer ze stałym łączem internetu, mikrofon, kamerę oraz 

ewentualnie możliwość zainstalowania na komputerze oprogramowania niezbędnego 

do realizacji badania. 

 

V. Poinformowaniu prowadzących wywiady o zrekrutowaniu uczestników badania co najmniej 48 godzin 

przed wywiadem. 

 

VI. Przekazaniu uczestnikom wynagrodzenia o wartości 200 PLN netto/osobę (w formie gotówki lub 

upominku). 

 

B. Termin realizacji: 14.09.2020 r. – 25.09.2020 r.  

 

C. Termin składania ofert: do 20 sierpnia 2020 r., do godz. 11:00 

 



 

 

D. Kryteria oceny ofert: cena (100%). Za najkorzystniejszą (najwyżej ocenioną) zostanie uznana oferta 

spełniająca wymagania Zamawijacego z najniższą ceną. 

 

E. Warunkiem udziału w przedmiotowym postępowaniu jest wykazanie (w formie oświadczenia) 

wykonania w okresie ostatnich trzech lat, liczonych do dnia złożenia oferty, co najmniej 2 usług, każda 

obejmująca świadczenia w zakresie rekrutacji do badań BTB,  przy czym każde zamówienie miało 

wartość co najmniej 4 000,00 zł brutto. 

 

F. Ofertę należy przesłać na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia 

o planowanym zamówieniu. 

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

ogłoszenia. 

 

G. Miejsce złożenia ofert: adresy e-mail: Olga.Wojnarowska@opi.org.pl i Jaroslaw.Kowalski@opi.org.pl,  

w tytule wiadomości prosimy wpisać: ”Badanie interfejsu użytkownika – RAD-on”. Maile prosimy 

kierować na oba adresy mailowe. 

 

H. Osoba upoważniona do kontaktu: Olga Wojnarowska, Jarosław Kowalski, e-mail: 

Olga.Wojnarowska@opi.org.pl, Jaroslaw.Kowalski@opi.org.pl. Maile prosimy kierować na oba 

adresy mailowe. 

 

I. Sposób kalkulacji ceny: Wykonawca wskaże w formularzu oferty cenę netto, stawkę podatku VAT 

i cenę brutto, obejmującą wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, 

w tym koszty wynagrodzenia dla uczestników badania. Podana cena musi być wyrażona w złotych 

polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

J. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się Zamawiającemu rażąco niska w stosunku do przedmiotu 

zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi  

z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 

dotyczących wyliczenia ceny.  

 

K. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.  

 

L. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę.  

 

M.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez dokonania wyboru oferty 

w sytuacjach, gdy:  

 nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;  

 cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający 

przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający zwiększy tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty;  



 

 

 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego; 

 postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.  

 

N. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru oferty także wówczas, gdy 

zaistnieją okoliczności inne niż opisane w lit. M lub bez podawania przyczyny. 

 

O. Zamawiający ma prawo do poprawiania w ofercie:  

 oczywistych omyłek pisarskich,  

 oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

 innych omyłek polegających na niezgodności oferty z ogłoszeniem o planowanym zamówieniu, 

niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, 

 - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

P. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów: Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy 

do uzupełnienia dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym. 

Brak uzupełnienia przez Wykonawcę zgodnie z wezwaniem Zamawiającego skutkuje odrzuceniem 

oferty. 

 

Q. KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

Zamawiający, realizując obowiązek wynikający odpowiednio z art. 14 lub 13 Rozporządzenia UE 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informuje, że w związku z Ogłoszeniem 

o  planowanym zamówieniu dotyczącym naboru respondentów oraz prowadzonym w tym przedmiocie 

postępowaniem na wybór wykonawcy: 

1. jest administratorem w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 7) RODO w stosunku do danych 

osobowych pozyskanych w celu przesłania zapytania oraz danych otrzymanych w ramach 

składanych ofert na realizację zamówienia publicznego znajdujących się w ofercie, 

2. kontakt z administratorem jest możliwy w siedzibie jednostki przy al. Niepodległości 188b  

w Warszawie lub pod adresem mailowym opi@opi.org.pl lub telefonicznie pod nr 22 570 14 10, 

3. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych 

oraz realizacji praw osób których dane dotyczą można kontaktować się za pomocą poczty 

elektronicznej pod adresem  iod@opi.org.pl, 

4. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 

a) wyboru oferty na realizację zamówienia publicznego, 

b) ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

c) wynikających z realizacji projektu finansowanego ze środków pochodzących z UE, w związku 

z którym prowadzone jest postępowanie na wybór wykonawcy, 

d) archiwizacyjnych, 

5. Przesłanką legalizującą przetwarzanie danych osobowych w każdym ze wskazanych powyżej 

celów jest odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: 

mailto:opi@opi.org.pl
mailto:iod@opi.org.pl


 

 

a) w przypadku celu określonego w pkt. 4 a przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych i wewnętrznych regulaminów wydanych 

na  tej podstawie, 

b) w przypadku celu określonego w pkt.4 b  przetwarzanie jest niezbędne dla prawnie 

usprawiedliwionych celów administratora które przejawiają się w ustaleniu, obronie lub 

dochodzeniu roszczeń w związku z ogłoszeniem o udzielenie zamówienia. 

c) w przypadku celu określonego w pkt. 4 c przetwarzanie jest niezbędne ze względu na przepisy 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, 

d) w przypadku celu określonego w pkt. 4 d przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach, 

6. Dostęp do danych osobowych mają następujący odbiorcy danych: upoważnieni pracownicy 

Administratora oraz usługobiorcy i ich upoważnieni pracownicy, którym przekazano przetwarzanie 

danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności 

podmioty świadczące usługi prawne, doradcze, informatyczne. 

7. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw: 

a) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 

i  art. 16 RODO). W przypadku prawa do sprostowania danych, nie może ono skutkować 

zmianą elementów oferty podlegających ocenie, zgłoszonych po terminie na przesłanie ofert. 

b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych 

w  art. 18 RODO, 

c) prawa do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych w oparciu o przesłankę 

prawnie usprawiedliwionego celu, chyba że wykaże istnienie podstaw do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń. 

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych 

przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), 

9. Prawa, o których mowa w art. 17 i 22 RODO ze względu na brak spełnienia określonych w nich 

przesłanek w prowadzonym postępowaniu na wybór najlepszej oferty nie będą realizowane.      

10.  Dane osobowe będą przechowywane: 

a) przez okres 4 lat od końca roku w którym zakończono postępowanie,  

b) przez okres 3 lat w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń w związku z ogłoszeniem 

o udzielenie zamówienia, 

c) przez okres 10 lat dla celów związanych realizacją obowiązków wynikających z finansowania 

przedmiotu umowy ze źródeł pochodzących z UE, 

d) w celach archiwalnych dane będą przetwarzane wieczyście najpierw w archiwum 

zakładowym, a następnie zgodnie z instrukcją kancelaryjną zostaną przekazane do archiwum 

państwowego. 

11.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do udziału w wyborze 

najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego. Niepodanie danych osobowych 



 

 

skutkuje brakiem udziału w postępowaniu ofertowym i oceny złożonej oferty oraz zawarcia umowy 

na realizację zamówienia. 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty 

2. Wzór umowy 


