Warszawa, dnia 05.07.2022
Dotyczy: Zapytania ofertowego 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

WYBÓR OFERTY
W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe wpłynęły trzy oferty:
1. Centrum Badań Terenowych Radosław Meissner, cena 59 000 PLN netto (72 570 PLN
brutto)
2. DANAE 68 800 PLN netto (84 624 PLN brutto)
3. PBS cena 79 800 PLN netto (98 154 PLN brutto)

Oferta Centrum Badań Terenowych nie spełnia warunków formalnych:
1. Wymagania: 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) –
brak wskazania czy badania były realizowane na próbach losowych,
reprezentatywnych dla dorosłych mieszkańców Polski.
2. Wymagania: 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) – brak opisu celu i metodologii badania w obu podanych
badaniach; brak wskazania grupy wiekowej.
3. Wymagania: 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 –
wskazano trzy edycje tego samego badania, bez wskazania rodzaju badania i bez
wskazania doświadczenia w nadzorowaniu pracy ankieterów.
4. Wymagania: 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) – nie wskazano poziomu wykształcenia i nie
wskazano rodzaju prac wykonanych w projektach – brak wskazania prac w obszarze
doboru próby i ważenia danych.
5.
Oferta DANAE spełnia wszystkie warunki formalne.
Oferta PBS spełnia wszystkie warunki formalne.
Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez DANAE.

