Warszawa, dnia 01.06.2022 roku

Zapytanie ofertowe
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zaprasza do składania ofert na
wykonanie prac w zakresie badań naukowych i rozwojowych oraz świadczenia usług
badawczych na potrzeby projektu badawczego: Brzdąc w sieci 2.0, projekt jest
dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w
dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro Do
Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Przedmiot zamówienia:
Wykonania badania ilościowe na podstawie specyfikacji opracowanej przez Zamawiającego
1.
Badanie realizowane przez Wykonawcę musi być przeprowadzone:
1. Z udziałem dzieci w wieku 4 – 6 lat i ich rodziców (po jednym rodzicu dla jednego
dziecka)
2. Na losowej próbie rodziców / dzieci przy zachowaniu reprezentatywności dla 4
regionów geograficznych (nie na poziomie województwa) i przy zróżnicowaniu w
każdym z regionów pod względem wielkości miejscowości zamieszkania (dla
zmniejszonej liczby kategorii: wieś, małe miasto, średnie miasto, duże miasto) i
zastosowanie wag (dopuszczalne są wagi do 3 i w uzasadnionych przypadkach
pojedyncze wagi większe, ale nie przekraczające 5).
3. Na próbie o następujących parametrach ilościowych:
a. Próba dzieci N=750 w wieku 4 – 6 lat korzystających i niekorzystających z
urządzeń cyfrowych, w podziale:
i. 600 dzieci i 600 rodziców (jeden rodzic – jedno dziecko), przy czym
dzieci korzystające z urządzeń cyfrowych
ii. 150 dzieci i 150 rodziców (jeden rodzic – jedno dziecko), przy czym
dzieci niekorzystające z urządzeń cyfrowych
4. Na potrzeby badania przyjęto następujące założenia dotyczące próby:
a. Badania populacyjne z 2020 roku wykazały, że w grupie 4-latków 60%
korzysta z urządzeń cyfrowych (w obu podgrupach równe rozłożenie płci
dziecka); w grupie 5- i 6-laktów po 75% korzysta z urządzeń cyfrowych (w
obu grupach równe rozłożenie płci dziecka).
b. W obu grupach (dzieci korzystające i niekorzystające) jest proporcjonalna
liczba dzieci w każdej grupie wiekowej, tj. w grupie korzystających po 200
dzieci w każdej grupie wiekowej; w grupie niekorzystających – po 50 dzieci w
każdej grupie wiekowej.
5. Na potrzeby badania należy przyjąć następujące definicje: Urządzania cyfrowe
definiowane są jako: tablet, telefon typu smartfon, laptop, smartwatch. Do spełnienia
kryterium korzystania wystarczy korzystanie przez dziecko z jednego rodzaju
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urządzeń. Korzystanie z telewizora będzie kontrolowane ale nie będzie stanowiło
kryterium.
2.
Opis badania z udziałem rodziców:
1. badanie kwestionariuszowe obejmujące pytanie dotyczące używania urządzeń
cyfrowych przez dziecko i przez rodzica. Pytania mają charakter zamknięty.
Szacowany czas odpowiedzi – nie więcej niż 15 minut dla rodziców dzieci
korzystających z urządzeń cyfrowych i 7-10 minut dla rodziców dzieci
niekorzystających z urządzeń cyfrowych.
2. Badanie może być realizowane online (CAWI) lub stacjonarnie podczas badania z
udziałem dziecka (wtedy rodzic wypełnia ankietę na tablecie lub komputerze).

3.
Opis badania z udziałem dzieci:
1. Badanie musi być przeprowadzone stacjonarnie w obecności osoby prowadzącej
badanie. Osoby prowadząca badanie loguje się do systemu online, wpisuje kod
dziecka (do połączenia z metryczką i odpowiedziami rodzica), i podają instrukcję dla
dziecka. Instrukcja będzie zapisana.
2. Do wykonania będą dwa zadania: jedno na tablecie (Mr Peanut w języku polski,
instrukcje dla prowadzącego będą podane w języku polskim) i drugie na komputerze
lub na tablecie z podpiętą klawiaturą (Child Flanker Test (with Fish). Oba zadania
będą realizowane za pośrednictwem programu Inquisite.
3. Zamawiający zapewnia dostęp do oprogramowania (w wersji online), instrukcję z
obsługi programu (logowanie na stronę, wybranie danego testu, wpisywanie kodu
badanego dziecka) i szkolenie w razie potrzeby.
4. Badanie wymaga podpisanie przez rodzica zgody na udział swój i dziecka w badaniu
(formularze zgody zostaną dostarczone).
4.
Produktami zamówienia są: baza danych w formacie SPSS zawierająca wszystkie dane surowe
wraz z opisem treści pytań, kodowania odpowiedzi (poza pytania w których odpowiedź stanowi
wartość cyfrowa, np. wiek) dla rodziców. Ponadto, baza powinna zawierać odpowiedzi na
wszystkie pytania i na pytania demograficzne zgodnie ze standardem WYKONAWCY ale po
akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO. W bazie powinny być zapisane identyfikatory pozwalające
na połączenie wyników rodzica z wynikami dziecka. W bazie powinny znaleźć się także wagi
dla uzyskania reprezentatywności.
4.
Planowane daty realizacji badania:
Od 1.06. 2022 – 30.09.2022. Istnieje możliwość przedłużenia realizacji badania o 1 miesiąc
(bez ponoszenia dodatkowych kosztów).
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Dostarczenie bazy danych w formie elektronicznej (w SPSS) do końca danego miesiąca, na
koniec procesu zbierania danych na adres mailowy kierownika projektu:
mrowicka@asp.edu.pl.
5.
Oferta powinna uwzględniać cenę brutto obejmującą realizację całego badania z
wyszczególnieniem ceny netto.
Warunki udziału w zapytaniu:
1.
Posiadanie uprawnienia do wykonania działalności określonej w przedmiocie
zamówienia.
2.
Realizacja badań na losowej, reprezentatywnej dla dorosłych mieszkańców Polski
imiennej próbie badawczej metodą CAWI lub metodami mieszanymi (włączając metodę
CAWI) (przynajmniej 4 w czasie ostatnich 2 lat)
3.
Realizacja badań z udziałem dzieci i/lub młodzieży wraz z krótkim opisem celu i
metodologii badania (do 200 słów / projekt) (przynajmniej 2 badań w czasie ostatnich 4 lat)
4.
Posiadanie potencjału kadrowego oraz wiedzy i doświadczenia w dziedzinie będącej
przedmiotem zapytania - zespół badawczym złożonym z:
i. kierownika badania, legitymującego się wykształceniem wyższym,
który w ciągu ostatnich 3 lat prowadził co najmniej 3 ogólnopolskie
ilościowe projekty badawcze
ii. kierownika realizacji badania, legitymującego się wykształceniem
wyższym, który w ciągu ostatnich 3 lat nadzorował pracę ankieterów w
terenie w co najmniej 3 ogólnopolskich ilościowych projektach
badawczych realizowanych
iii. statystyka, legitymującego się wykształceniem wyższym, który w ciągu
ostatnich 3 lat był odpowiedzialny za dobór próby i ważenie danych w
co najmniej 6 ilościowych projektach badawczych (w każdym z nich
opracował schemat doboru próby i wagi);

Nazwa i adres Zamawiającego:
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa
NIP 525-00-05-840; REGON 000001488
tel. +48 22 589 36 00 faks +48 22 658 11 18
osoba do kontaktu: dr Magdalena Rowicka; e-mail: mrowicka@aps.edu.pl

Warunki wyboru oferty:
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród złożonych ofert kierując się kryterium ceny
(100%)
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Miejsce, termin i sposób składania ofert:
Termin składania ofert: do 08 czerwca 2022 r. do godz. 12.00.
Oferty należy składać w formie elektronicznej – przesłać e-mailem na adres:
mrowicka@aps.edu.pl.
Po wyłonieniu Wykonawcy zostanie podpisana umowa w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, maksymalnie 7 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty. W razie
niepodpisania umowy w podanym terminie Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej zastrzega sobie możliwość odstąpienia od jej podpisania.
Uwaga:
Niniejsze zapytanie nie podlega pod rygory Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zastrzega sobie możliwość
unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
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