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Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi 

przeprowadzenia ankietowego badania technikami CAWI, CATI na reprezentatywnej próbie 750 

mieszkańców Poznania. Zamówienie realizowane jest ze środków Unii Europejskich w ramach 

realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu projektu pod nazwą 

„Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej (w czasach dużych 

ruchów migracyjnych i uchodźstwa)”. 

Badanie to jest częścią większego przedsięwzięcia – ankiety podsumowującej projekt “Tworzenie 

sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej (w czasach dużych ruchów 

migracyjnych i uchodźstwa)”. Badanie będzie przeprowadzane równolegle w 9 krajach, w tym dwóch 

nienależących do Unii Europejskiej – Albanii oraz Mozambiku, na podstawie identycznych 

kwestionariuszy przetłumaczonych z języka angielskiego na język danego kraju, na analogicznych do 

poprzedniego badania próbach.   

 

Pozyskane dane, zbierane za pośrednictwem udostępnionego przez lidera kwestionariusza 

internetowego, zostaną wykorzystane w sporządzeniu dokumentu strategicznego w języku polskim  

i angielskim, a także przekazane do lidera projektu – Regionu Emilia Romagna we Włoszech – w celu 

sporządzenia zbiorczego podsumowania całego badania. 

Zamawiający 

Województwo Wielkopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, 

ul. F. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań,  
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NIP 778 13 46 888,  

tel. 61 856 73 00, fax. 61 851 56 35. 

I. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie ROPS.X.2205.7.2021 wyłączone z zakresu stosowania ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 

ustawy (zamówienie o wartości niższej niż 130 000 złotych netto). 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

II. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja badania na reprezentatywnej grupie łącznie 750 dorosłych 

mieszkańców Poznania, w określonym w terminie realizacji zamówienia czasie i określonymi 

w przedmiocie zamówienia metodami, dotyczącego zebrania opinii na temat Agendy 2030 na rzecz 

Celów Zrównoważonego Rozwoju. Badanie będzie przeprowadzone na podstawie gotowego 

kwestionariusza w języku polskim, składającego się z 30 pytań zamkniętych w 5 tematycznych 

sekcjach (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania).   

W badaniu uwzględniono trzy kategorie respondentów:  

1. dorosłych mieszkańców Poznania w wieku od 18 do 60 roku życia,  

2. migrantów zamieszkujących w Poznaniu, 

3. osoby starsze, mieszkające w Poznaniu, w wieku powyżej 60 roku życia.  

Warunkiem koniecznym jest, aby suma respondentów wynosiła łącznie 750 osób. Dokładna liczebność 

poszczególnych grup została określona w dalszej części zapytania ofertowego. Wykonawca może 

dotrzeć do respondentów np. poprzez: fora/portale internetowe (portalu internetowego dla 

pracowników z Ukrainy), poznańskie organizacje pozarządowe pracujące z migrantami, poznańskie 

Dzienne Domy Pomocy dla seniorów, poznańskie Kluby Seniora, poznańskie Uniwersytety Trzeciego 

Wieku, itp. 

 

Badanie, w zależności od specyfiki poszczególnych kategorii respondentów, zostanie wykonane: 

● Techniką CAWI (Computer Assisted Web Interview), czyli za pomocą techniki wywiadu 

bezpośredniego prowadzona za pośrednictwem Internetu, w którym znajduje się 

kwestionariusz do samodzielnego wypełnienia,  

lub 

● Techniką CATI (Computer Assisted Telephone Interview), która jest metodą wywiadów 

prowadzonych za pośrednictwem telefonu, wspomaganych komputerowo. 

Każdorazowo dobór techniki do kategorii respondentów zostanie skonsultowany z Zamawiającym.  

Próba badawcza zostanie określona w oparciu o poniższe wytyczne: 

I. Wykonawca przeprowadzi badanie ankietowe na reprezentatywnej próbie 750 dorosłych 
mieszkańców Poznania, uwzględniając poniższy podział: 
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a) badanie zostanie przeprowadzone na próbie do 100 mieszkańców Poznania w wieku 

powyżej 60 lat metodą CAWI lub CATI, 

b) badania zostanie przeprowadzone na próbie do 100 dorosłych imigrantów ze społeczności 

etnicznych zamieszkałych w Poznaniu metodą CAWI, 

c) przeprowadzenie badania na próbie minimum 550 mieszkańców Poznania w wieku od 18 

do 60 lat metodą CATI lub CAWI. 

 

II. Realizator badania zapewni kontrolę jakości realizacji ankiet CAWI/CATI. 

III. Opracowany materiał empiryczny pozyskany w trakcie badania zostanie dostarczony 
Zamawiającemu przez Realizatora w następujących formach:  
 

1. danych ilościowych pozyskanych z realizacji technik CATI/CAWI przedstawionych  

w formie:  

a. zakodowanych danych w pliku z rozszerzeniem .sav (odczytywany m.in. przez program 

SPSS) oraz plików arkusza kalkulacyjnego (Pakiet Office) 

b. podstawowych zestawień danych (tabel przestawnych)  

c. graficznej (tabel, wykresów).  

2. raportu pobadawczego w wersji polskiej oraz w wersji angielskojęzycznej, który powinien 

liczyć min. 30 max. 50 stron A4 bez aneksu, w pliku zawierającym logotypy Zamawiającego 

oraz sporządzony czcionką Times New Roman, rozmiar 12, odstęp 1,15, który obejmować 

będzie co najmniej: 

a. streszczenie badania,  

b. opis wyników badania, tj. analizę i interpretację danych ilościowych,  

c. główne wnioski,  

IV. W raporcie znajdzie się opis wszystkich pytań zawartych w narzędziu badawczym w 

odniesieniu do wszystkich przebadanych kategorii respondentów.  

V. Raport zostanie wzbogacony o elementy graficzne (wykresy, tabele).  

VI. Ponadto, w odniesieniu do końcowej wersji raportu Zamawiający oczekuje spełnienia 

następujących warunków:  

a. poprawności narracji (zachowania logiki wywodu i kolejności formułowanych tez, 

spójności poszczególnych wątków, poprawności gramatycznej, stylistycznej 

i ortograficznej, w tym interpunkcyjnej), 

b. poprawności dokumentowania tez (umożliwiającej weryfikację danych, twierdzeń, 

cytatów lub przestudiowanie tekstów źródłowych), 

c. poprawności wizerunku tekstu (przejrzystość i czytelność całości tekstu 

i poszczególnych wątków, sposób redagowania, czytelność rysunków i tabel, 

wprowadzenie numeracji rozdziałów, punktów, podpunktów). 

VII. Tłumaczenie raportu na język angielski odbędzie się z zachowaniem poprawności 

merytorycznej, stylistycznej i gramatycznej. 
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VIII. Wykonawca dostarczy raport w postaci plików tekstowych o rozszerzeniu .doc lub .docx 

oraz w formacie PDF. w wyznaczonym terminie. Wykonawca prześle Zamawiającemu 

wszystkie końcowe produkty badania pocztą elektroniczną na adresy: 

weronika.janiak@rops.poznan.pl oraz monika.zembrzycka@rops.poznan.pl w terminie do 

21 maja 2021 r. 

 

III. Warunki uczestnictwa w postępowaniu 

W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który: 

 przeprowadził 3 odrębne badania społeczne w ciągu ostatnich 5 lat metodami wskazanymi 

w opisie przedmiotu zamówienia, z których każde zakończyło się raportem pobadawczym,  

tj. zrealizowane na podstawie oddzielnych umów 3 badań na łączną kwotę minimum 25 000 

złotych brutto, jedną z metod wskazanych w opisie – w celu potwierdzenia tego warunku 

Wykonawca wypełnia Załącznik nr 2 – Wykaz przeprowadzonych badań oraz  załączy 

dokumenty potwierdzające wykonanie tych usług tj. protokół odbioru badania. 

 posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w branży badań społecznych – w celu 

potwierdzenia tego warunku Wykonawca załącza wypis z KRS lub podaje źródło, z którego  

Zamawiający potwierdzi podane informacje. 

IV. Wykluczenie Wykonawcy 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy się Wykonawcę, który nie spełnia warunków 

uczestnictwa w postępowaniu, określonych w punkcie III, a jego oferta zostanie odrzucona. 

V. Termin realizacji  

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie od dnia podpisania umowy do 21 maja 

2021r.  

VI. Opis kryteriów wyboru oferty i obliczania punktacji 

1. Zamawiający wybiera Wykonawcę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu. Ocenie 

według kryteriów wyboru ofert poddane zostaną jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu. 

2. Wszystkie wyniki zostaną przez Zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami 

matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

3. Zamawiający przy wyborze Wykonawcy posługiwał się będzie kryterium Cena wykonania 

zamówienia – 100% 

Kryterium „Cena wykonania zamówienia”: 

 Wykonawca określa cenę netto oraz brutto w złotych polskich, przy czym za cenę wykonania 

zamówienia uważa się cenę brutto. 

Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia (w tym ewentualne składki 

na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) i musi być podana cyfrowo. Wykonawcy usługi nie 

mailto:weronika.janiak@rops.poznan.pl
mailto:monika.zembrzycka@rops.poznan.pl
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przysługuje zwrot kosztów za przygotowania materiałów, ani żadnych innych kosztów dodatkowych 

związanych z wykonaniem usługi. 

Dla przyjętego kryterium „Cena wykonania zamówienia” przyznaje się punkty według następującego 

wyliczenia : 

Cn 

C = -------------------- x100 pkt 

Cbo 

gdzie: 

C - liczba uzyskanych punktów w ramach kryterium 

     Cn - najniższa cena brutto spośród badanych ofert 

Cbo -  cena brutto badanej oferty 

Maksymalna możliwa do osiągnięcia liczba punktów wynosi 100 pkt. 

VII. Opis sposobu przygotowania, forma i termin złożenia oferty 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę składa się w formie elektronicznej poprzez platformę zakupową 

(www.platformazakupowa.pl) w terminie do 08.04.2021r. roku do godz. 23:59.  

3. Wszystkie wymagane załączniki Wykonawca dołącza do składanej oferty w formie skanów 
dokumentów podpisanych przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy zgodnie z reprezentacją określoną w akcie rejestracyjnym, wymaganiach 
ustawowych oraz przepisach prawa.  

4. Z chwilą ustanowienia pełnomocnictwa istnieje obowiązek załączenia do oferty pełnomocnictwa 

z podaniem jego zakresu. 

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

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

VIII. Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego udziela: Karolina 

Gadomska-Czapska, e-mail: karolina.gadomska-czapska@rops.poznan.pl. 

W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta 

platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku  

w godzinach 7:00 do 17:00. 

IX. Uwagi końcowe 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania 

przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania 

niniejszego zapytania ofertowego. 
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1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą 

w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania 

niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków 

uczestnictwa w postępowaniu. 

3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 

4. Ostateczny wybór Wykonawcy, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi zgodnie procedurą 

wyboru. 

5. W przypadku gdy wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy Zamawiający zastrzega 

sobie prawo wyboru kolejnej ze złożonych ofert. 

6. Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze drogą elektroniczną. 

7. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. 

9. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im 

żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. 

10. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie 

analizy informacji, dokumentów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie. Ocenie 

podlegać będzie zarówno formalna, jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami. 

11. W przypadku braków lub błędów w dokumentach załączonych do oferty – w celu poprawienia 

lub uzupełnienia oferty o dokumenty i oświadczenia będzie wezwany ten wykonawca, którego 

oferta na postawie dotychczas złożonych dokumentów uzyska największą liczbę punktów. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji. 

  

X.  Klauzula informacyjna 

W związku z otrzymaną korespondencją, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 

przetwarzać będzie Państwa dane osobowe. Na podstawie art. 13 tzw. Rozporządzenia RODO, (czyli 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy: 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 

z siedzibą ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań, tel. (61) 85 67 300,  

fax (61) 85 15 635, e-mail: rops@rops.poznan.pl, www.rops.poznan.pl. 

 

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest załatwienie wniesionej korespondencyjnie 

Państwa sprawy, w tym również archiwizacja. Przetwarzanie odbywa się: 

a) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego – w zakresie spraw administracyjnych, w tym też przekazania sprawy do innego 

organu właściwego miejscowo lub rzeczowo; 

b) Zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b i c RODO oraz ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, lub 

ustawą Prawo zamówień publicznych z 2019 r. – w zakresie czynności zawierania umów 
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cywilnoprawnych, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym też o wartości 

nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2.1.1 Pzp; 

c) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO – w zakresie pozostałej korespondencji. 

 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom publicznym  w zakresie niezbędnym 

do wykonania naszych obowiązków. Państwa dane osobowe mogą być powierzane również 

podmiotom wspierającym nas w zakresie obsługi teleinformatycznej, technicznej, szkoleniowej, 

ubezpieczeniowej oraz nadzorującym nas (np. audyty, kontrole, Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego). 

 

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do krajów trzecich (poza EOG) lub organizacji 

międzynarodowych. Nigdy nie podejmujemy działań, które opierają się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych. 

 

W ramach ochrony swoich praw, mają Państwo prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).  

 

Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa 

w zakresie instrukcji kancelaryjnej i jednolitych rzeczowych wykazów akt. 

 

Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych, z którym możecie Państwo kontaktować się telefonicznie 

(61) 85 67 340 lub e-mailowo – iod@rops.poznan.pl w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa 

danych osobowych. 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 Wzór kwestionariusza ankietowego 

Załącznik nr 2 Wykaz przeprowadzonych badań 

Załącznik nr 3 Wzór umowy 
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Załącznik numer 1 do Zapytania Ofertowego – Wzór kwestionariusza ankietowego 

 
CZĘŚĆ 1 - Dane osobowe 
 
1 Czy jesteś rodzicem? * Wybierz tylko jedną z następujących opcji: 

❑ Tak 

❑ Nie 
 
2 Jaki jest najwyższy stopień lub poziom ukończonej przez Ciebie szkoły? Jeśli obecnie studiujesz, 
najwyższy uzyskany stopień * 
Wybierz tylko jedną z poniższych opcji: 

❑ Żadna szkoła nie została ukończona 

❑ Edukacja podstawowa (EQF 1) 

❑ Szkolnictwo niższe i średnie (ERK 2) 

❑ Kwalifikacje zawodowe (EQF 3-4) 

❑ Absolwent szkoły średniej (EQF 5) 

❑ Stopień licencjata (EQF 6) 

❑ Stopień magistra (EQF 7) 

❑ Doktorat (EQF 8) 
 
3 Która z poniższych kategorii najlepiej opisuje Twój status zatrudnienia? * 
Wybierz tylko jedną z poniższych opcji: 

❑ Pracuję 

❑ Studiuję 

❑ Bezrobotny/a i aktywnie poszukuję pracy 

❑ Bezrobotny/a, chcę pracować, ale nie poszukuję aktywnie pracy 

❑ Na emeryturze 

❑ Inne 
 
4 Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje to jak oceniasz obecne dochody Twojego 
gospodarstwa domowego? * 
Wybierz tylko jedną z następujących opcji: 

❑ Poziom dochodów pozwala na wygodne życie  

❑ Obecne dochody są wystarczające 

❑ Obecne dochody są niewystarczające 

❑ Obecne dochody są zdecydowanie niewystarczające 

❑ Wolę nie odpowiadać 
 
 
5 Jak pandemia koronawirusa zmieniła Twoją sytuację finansową w ciągu ostatnich 12 miesięcy?   
Wybierz tylko jedną z poniższych opcji: 

❑         Polepszyła 

❑  Bez zmian 
❑  Pogorszyła 
❑  Nie wiem 
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6 Jaki jest Twój kraj urodzenia? * 
Wpisz swoją odpowiedź tutaj: 
_______________ 
 
7 Jakie jest Twoje obywatelstwo? * 
Wpisz swoją odpowiedź tutaj: 
________________ 
 
8 W którym roku się urodziłeś/urodziłaś? * 
W tym polu można wpisać tylko cyfry. 
Wpisz swoją odpowiedź tutaj: 
___________________ 
 
9 Płeć: jak się identyfikujesz? * 
Jeśli wybierzesz opcję „Inne:”, określ również swój wybór w towarzyszącym polu tekstowym. Wybierz 
tylko jedną z poniższych opcji: 

❑ Mężczyzna 

❑ Kobieta 
❑ Osoba niebinarna 
❑ Wolę nie odpowiadać 
❑ Inne 
 
 

CZĘŚĆ 2 - Ogólne opinie 
 
10 Poniżej proponujemy listę możliwych celów, do których powinno dążyć społeczeństwo. Prosimy o 
ich uporządkowanie od najważniejszego Twoim zdaniem do najmniej ważnego. 
Ponumeruj każde pole w kolejności od 1 do 9. 
 

❑ Koniec z ubóstwem i zero głodu 

❑ Dobre zdrowie 
❑  Dobra jakość edukacji 
❑ Zrównoważony rozwój 

❑ Wzrost gospodarczy 

❑ Brak nierówności 

❑ Inkluzja i bezpieczeństwo 

❑ Równość płci 

❑ Walka z przemocą na tle płciowym 
 
 
11 Kto powinien przede wszystkim skupić się na osiągnięciu tych celów? * 
Wybierz jedną z poniższych odpowiedzi  
Wybierz tylko jedną z poniższych: 

❑ Wszystkie kraje 
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❑ Bogate kraje 

❑ Kraje rozwijające się 
 
 
12 A wśród poniższych podmiotów? 
Wybierz tylko jedną z poniższych opcji: 

❑ Organizacje międzynarodowe (Unia Europejska, Organizacja Narodów Zjednoczonych itp.) 

❑ Organizacje charytatywne / organizacje pozarządowe 

❑ Sektor prywatny 

❑ Osoby prywatne 

❑ Instytucja na poziomie krajowym 

❑ Instytucja na poziomie lokalnym 
 
 
13 Jaki jest Twoim zdaniem najważniejszy warunek rozwoju kraju? * 
Wybierz tylko jedną z poniższych opcji: 

❑ Wzrost gospodarczy 

❑ Integracja społeczna 

❑ Ochrona środowiska 

❑ Równość płci 
 
  
14 Określ swój poziom zaufania do niżej wymienionych instytucji. 
Prosimy podać odpowiedź według dziesięciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza brak zaufania, a 10 
oznacza pełne zaufanie * 

❑… Parlament [kraju] 

❑ Parlament Europejski 

❑ partie polityczne 

❑ Organizacja Narodów Zjednoczonych 

❑ policja 

❑ system prawny 

❑ politycy 

❑ społeczność naukowa 

❑ Media tradycyjne jako źródło informacji (np. prasa, radio, telewizja) 

❑ Media społecznościowe jako źródło informacji 
 

CZĘŚĆ 3 - Kwestie dotyczące migracji i ochrony środowiska 
 
15 W skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „całkowicie się nie zgadzam”, a 10 „całkowicie się zgadzam”, 
określ jak bardzo zgadzasz się z następującymi stwierdzeniami: * 
Zaznacz odpowiednio dla każdej z pozycji: 

❑ Jedną z głównych przyczyn powszechnego bezrobocia w kraju jest wzrost dostępności 
pracowników będących obywatelami państw trzecich/cudzoziemcami, a w konsekwencji pogorszenie 
warunków pracy (niższe płace, nieodpowiednie umowy itp.) 
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❑ Obywatelstwo powinno być nadane każdemu obywatelowi kraju trzeciego/ obcokrajowcowi, który 
o to wystąpi 

❑ Lepiej byłoby pomóc obywatelom państw trzecich / obcokrajowcom w ich kraju, aby ułatwić im 
rozwój, oraz nie narażać naszego 

❑ Potrzebujemy międzynarodowych wysiłków, aby zapewnić bezpieczne i uregulowane przepływy 
migracyjne 

❑ Współistnienie różnych kultur w tym samym kraju jest siłą dzisiejszych społeczeństw 

❑ Tylko tym obywatelom krajów trzecich/ cudzoziemcom, którzy dostosowują się do naszego stylu 
życia, należy przyznać nasze prawa i obywatelstwo 

❑ Przyjmowanie do naszego kraju obywateli krajów trzecich / cudzoziemców jest bardzo ryzykowne z 
punktu widzenia bezpieczeństwa 

❑ Osoby żyjące w obcym kraju, takie jak migranci ekonomiczni, uchodźcy, obywatele państw trzecich, 
potrzebują wsparcia w zaspokajaniu ich podstawowych potrzeb 

❑ Prawa człowieka i prawa obywatelskie kobiet należy traktować jako priorytet we wszystkich 
politykach integracyjnych; niezależnie od kraju pochodzenia. 
 
 
 
16 Czy Twoim zdaniem migracja może mieć związek z kwestiami ochrony środowiska? 
Wybierz tylko jedną z poniższych opcji: 

❑ Tak 

❑Nie 
 
17 W skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „brak połączenia”, a 10 „całkowicie połączone”, określ jak 
głęboka jest według ciebie ta korelacja? * 
 
 
18 W skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „całkowicie się nie zgadzam”, a 10 „całkowicie się zgadzam”, 
określ w jakim stopniu zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami? * 
Zaznacz odpowiednio dla każdej z pozycji:  

❑ Edukacja ekologiczna powinna być niezbędnym elementem edukacji w szkole podstawowej i 
średniej 

❑ Tylko jeżeli inni będą dążyć do ograniczenia zmian klimatycznych również to będę robić 

❑ Rządy powinny zachęcać ludzi do dbania o środowisko 

❑ Nie mam pewności, czy zmiany klimatyczne naprawdę mają miejsce 

❑ Aby stawić czoła zmianom klimatu, potrzebne są radykalne zmiany społeczne 

❑ Dzisiejsze miejsca pracy są ważniejsze niż ochrona środowiska dla przyszłych pokoleń  

❑ Posiadanie samochodu jest częścią dobrego poziomu życia 

❑ Natura jest wystarczająco silna, aby poradzić sobie z wpływem współczesnych krajów 
uprzemysłowionych 
 

CZĘŚĆ 4 - Wiedza na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (CZR)  
 
19 Czy słyszałeś/słyszałaś kiedyś o Agendzie 2030? *  
Wybierz tylko jedną z następujących opcji: 

❑ Tak 
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❑ Nie 
 
 
 
20 Czy słyszałeś/słyszałaś kiedyś o Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ (CZR)? *  
Wybierz tylko jedną z następujących opcji: 

❑ Tak 

❑ Nie 
 
 
21 Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ promują pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zwracają 
uwagę na kwestię równości płci. Doążą aby miasta były bezpieczne, sprzyjające włączeniu 
społecznemu i zrównoważone, zwracają uwagę na zaspokajanie potrzeb obecnego pokolenia bez 
uszczerbku dla przyszłych pokoleń, działają również na rzecz zwalczania zmian klimatycznych i ich 
skutków. W skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „Zupełnie nieważne”, a 10 „Niezwykle ważne”, określ na 
ile Twoim zdaniem ważnym jest, aby mieszkańcy byli informowani o działaniach zmierzających do 
osiągnięcia tych Celów? * 
 
 
22 Jak oceniasz swoją świadomość co do tych działań? * 
Wybierz jedną z poniższych odpowiedzi  
Wybierz tylko jedną z poniższych odpowiedzi: 
 

❑ Jestem bardzo świadomy/a 

❑ Jestem dość świadomy/a 

❑  Niezbyt świadomy/a 
❑  Nie jestem świadomy/a wcale 
 
23 Cele związane z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ powinny obejmować: * 
Wybierz tylko jedną z poniższych opcji: 

❑ Wspólne dla wszystkich krajów 

❑ Zdefiniowane przez każdy kraj 

❑ Ustalane na poziomie globalnym, ale dostosowane do cech i poziomu rozwoju kraju 

❑ Nie wiem 
 
24 Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem „Samorządy powinny odgrywać kluczową rolę w realizacji Celów 
Zrównoważonego Rozwoju”? * 
Wybierz tylko jedną z poniższych opcji: 

❑ Tak 

❑ Nie 
 
 
25 Po raz pierwszy wraz z Celami Zrównoważonego Rozwoju migracja została wprowadzona do 
wytycznych dotyczących globalnych polityk rozwoju. W skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „Zupełnie 
nieważne”, a 10 „Niezwykle ważne”, określ jak ważne są dla Ciebie następujące kwestie: * 

Zaznacz odpowiednio dla każdej z pozycji:   

❑  Wkład obywateli państw trzecich / cudzoziemców we wzrost gospodarczy 
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❑  Ogólne zmniejszenie nierówności  
❑  Warunki pracy obywateli państw trzecich/ cudzoziemców  (prawa pracownicze) 
❑ Kwestia handlu ludźmi 

❑ Potrzeba zaplanowania polityki regulującej przepływy migracyjne 

❑ Wzmocnienie równości płci w zarządzaniu polityką migracyjną i integracyjną 
 
 

CZĘŚĆ 5 – Wpływ Covid-19  
 
26 Twoim zdaniem pandemia COVID-19:   
Wybierz jedną z poniższych odpowiedzi 
 Wybierz tylko jedną z poniższych odpowiedzi: 

❑ zwiększyła nierówności między krajami 

❑ zmniejszyła nierówności między krajami 

❑ nie miała żadnego wpływu na nierówności między krajami 
 
27 Twoim zdaniem pandemia COVID-19:  
Wybierz tylko jedną z poniższych odpowiedzi : 

❑ zwiększyła nierówności wewnątrz krajów 

❑ zmniejszyła nierówności wewnątrz krajów 

❑ nie miała żadnego wpływu na nierówności wewnątrz krajów 
 
28 Niektórzy uważają, że pandemia COVID-19 mogła stworzyć dalsze przeszkody w osiąganiu Celów 
Zrównoważonego Rozwoju przez społeczeństwo. Prosimy o uszeregowanie następujących Celów 
zaczynając od tego, który uważasz za ten na który pandemia  COVID-19 wpłynęła i kończąc tym który 
uważasz za ten, na który pandemia wpłynęła najmniej.* 
Prosimy ponumerować każde pole w kolejności od 1 do 9 

❑ Koniec z ubóstwem i zero głodu  

❑ Dobre zdrowie 

❑  Dobra jakość edukacji 
❑  Zrównoważony rozwój 
❑ Wzrost gospodarczy 

❑ Brak nierówności 

❑ Inkluzja i bezpieczeństwo 

❑ Równość płci 

❑ Walka z przemocą na tle płciowym 
 
29 Twoim zdaniem w sytuacji takiej jak pandemia COVID-19: * 
Wybierz tylko jedną z poniższych opcji: 

❑ kraje powinny nadać pandemii pierwszeństwo przed innymi kwestiami 

❑ kraje powinny poradzić sobie z pandemią, nie pomijając w międzyczasie innych istotnych kwestii 

❑ kraje powinny priorytetowo traktować inne kwestie niż pandemię 
 
30 Na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „całkowicie się nie zgadzam”, a 5 „całkowicie się zgadzam”, 
zaznacz jak bardzo zgadzasz się z następującymi stwierdzeniami: * 
Wybierz odpowiedź dla każdej z pozycji: 
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 Pandemia koronawirusa  Kryzys klimatyczny 

 
 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

To mnie przeraża            

Kiedy o tym myślę, martwię się            

Niezależne działania rządów 
krajowych mogą w znacznym 
stopniu przyczynić się do 
rozwiązania tego problemu 

           

Niezależne działania władz 
lokalnych mogą w znacznym 
stopniu przyczynić się do 
rozwiązania tego problemu 

           

Niezależne działania miast mogą 
w znacznym stopniu przyczynić 
się do rozwiązania tego problemu 

           

Ten problem można rozwiązać 
tylko wtedy, gdy wszystkie 
instytucje współpracują, zarówno 
na poziomie krajowym, jak i 
międzynarodowym 

           

Jest za późno na rozwiązanie tego 
problemu 

           

 
 
 
Prześlij ankietę. 
Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Wykaz przeprowadzonych badań 
 

 
 
 
.............................................................. 
 pieczęć adresowa Wykonawcy 
 

......................................, ....................................... 
miejsce   dnia 

 
 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania 
ofertowego, przedstawiamy: 
 

WYKAZ USŁUG 
wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie 

Zgodnie z warunkiem udziału zawartym w rozdziale III Zapytania Ofertowego, na potwierdzenie 
zdolności technicznej lub zawodowej przedstawiamy wykaz zrealizowanych usług. 

 

Pięć odrębnych usług badania społecznego oraz/lub projekty badawcze*, których cel główny oraz/lub 
pytania badawcze związane były z badaniami społecznymi o łącznej wartości nie niższej niż 25.000 
złotych brutto. 

Tytuł i zakres badania 
społecznego/projektu 

badawczego (cel główny 
oraz/lub cele 
szczegółowe) 

Podmiot, na 
rzecz którego 

wykonane 
zostało badanie 

społeczne 
oraz/lub projekt 

badawczy 

Wartość 
brutto 

(zł) 

Termin 
realizacji 

- rozpoczęcie  
dd-mm-rr 

- 
zakończenie  

dd-mm-rr 

Tytuł Raportu 
pobadawczego/publikacji 

pobadawczej 

     

     

     

 
*do każdej wskazanej w wykazie usługi należy załączyć protokół odbioru. 
 
……………………………. 
miejscowość, data   
 
 
 

...................................................................................................... 
podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy 

 

Umowa o dzieło Nr        /2021 

  
zawarta w dniu ………………………… w Poznaniu pomiędzy: 

 

Województwem Wielkopolskim z siedzibą w Poznaniu (61-714) al. Niepodległości 34,                 

NIP 778-13-46-888, REGON 631257816 –  

Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu                                     

(61-731), ul. Nowowiejskiego 11, 

reprezentowanym przez: 

Grzegorza Grygiela – Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, 

działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego uchwałą Nr 1440/2019  Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 listopada 2019 roku, 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

……………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia badania  

podsumowującego projekt pn. „Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 

do polityki lokalnej (w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa)”  

na reprezentatywnej grupie 750 osób, mieszkańców Poznania według ustalonych  

z Zamawiającym kryteriów oraz do sporządzenia raportu z tego badania w wersji 

elektronicznej w języku polskim i angielskim. 

2. Szczegółowe wytyczne i kryteria dotyczące przeprowadzenia badania, o którym mowa  

w ust. 1 zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zatytułowany: „Zlecenie wykonania  

3. badania podsumowującego projekt Tworzenie Sprawiedliwych Miast”. 



17 

 

 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i wiedzę niezbędną do wykonania 

przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia w sporządzonym raporcie z badania 

zanonimizowanej bazy danych osób ankietowanych, w sposób umożliwiający 

potwierdzenie unikatowej tożsamości badanych.  

§ 2 

1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa    

w § 1 ust. 1, w kwocie brutto ………………… (słownie: ……………….brutto 00/100).  

2.  Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, przenosi                                                           

na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych, prawa pokrewne oraz zgodę                   

na wykonywanie zależnych praw autorskich do wyników prac powstałych w związku                            

z wykonywaniem przedmiotu umowy, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych 

na wszystkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji,                                         

a w szczególności: 

1) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów 

komputerowych, 

2) wystawianie, publiczna prezentacja, w tym podczas seminariów i konferencji, 

3) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach 

audio-wizualnych i komputerowych, 

4) prawo do korzystania z dzieła w całości lub części oraz ich łączenia z innymi dziełami 

oraz tłumaczenie na różne języki, 

5) publikacja i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji lub fonii,                  

w tym w sieci Internet, łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM oraz zezwalaniem                  

na tworzenie i nadawanie kompilacji. 

3. Wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, potwierdzi ze strony 

Zamawiającego Kierownik Działu Koordynacji Integracji Społecznej.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie przelewem na wskazany przez      



18 

 

 

Wykonawcę rachunek bankowy, zgłoszony do rejestru Ministra Finansów tzw. białej listy 

podatników, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę do siedziby 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu ul. Nowowiejskiego 11 prawidłowo 

sporządzonej faktury. 

5. Wykonawca  zobowiązuje się do wystawienia faktury, o której  mowa  

w ust. 4, na: 

Województwo Wielkopolskie 

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań 

NIP 778-13-46-888 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

w Poznaniu 

ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań  

§ 3 

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych 

osobowych, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

§ 4 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  

§ 5 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

§ 6 

Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z wykonywaniem umowy podlegają 

rozstrzygnięciu przez właściwy sąd powszechny w Poznaniu. 

§ 7 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający. 

Zamawiający                                                                                  Wykonawca 
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Załącznik nr 1 do umowy numer …./2021 z dnia …………………. 
 

Zlecenie wykonania badania podsumowującego projekt Tworzenie Sprawiedliwych Miast 
 

Dotyczy: usługi przeprowadzenia badania podsumowującego projekt pn. ”Tworzenie 
sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej (w czsach dużych ruchów 
migracyjnych i uchodźstwa)” Shaping fair cities: integrating Agenda 2030 within local policies 
(in Times of great migration and refugees flows) na podstawie konkursu 
EuropeAid/151103/C/ACT/MULTI Podnoszenie świadomości społecznej w kwestii rozwoju  
i promowania edukacji rozwojowej w Unii Europejskiej Raising public awareness of 
development issues and promoting developmnet education in the Europian Union w ramach 
środków Komisji Europejskiej na Współpracę Międzynarodową i Rozwój International 
Cooperation and Developnemt, programu tematycznego Podmioty Pozarządowe i Samorząd 
Lokalny Non-State Actors and Local Authorities. 
 
Głównym założeniem projektu jest sukcesywne informowanie, promowanie i zachęcanie do 
wdrażania Celów, w szczególności pięciu z 17 Celów na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 
Agendy 2030(CZR) oraz powiązanych z nimi 169 zadań, które wyznaczają trzy wymiary 
zrównoważonego rozwoju – gospodarczy, społeczny i środowiskowy. Badanie jest 
finansowane ze środków projektu: ” Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 
do polityki lokalnej (w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa)” Shaping fair cities: 
integrating Agenda 2030 within local policies (in Times of great migration and refugees flows) 
w ramach środków Komisji Europejskiej na Współpracę Międzynarodową i Rozwój 
International Cooperation and Development, programu tematycznego Podmioty 
Pozarządowe i Samorząd Lokalny Non-State Actors and Local Authorities.  
 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, w ramach wyżej wymienionego projektu, 
zleca przeprowadzenie badania podsumowującego na podstawie kwestionariusza w języku 
polskim udostępnionego przez lidera projektu na reprezentatywnej próbie 750 mieszkańców 
Poznania, według ustalonych ze Wykonawcą kryteriów realizacji zamówienia. 
 
Zamawiający: 
 
Województwo Wielkopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu,  
ul. F. Nowowiejskiego 11,  
61-731 Poznań,  
NIP: 7781346888 
REGON: 631257816 
tel. 61 856 73 00  
fax. 61 851 56 35 
Osoba do kontaktu: Weronika Janiak, tel. 61 85 67 327, e-mail: 
weronika.janiak@rops.poznan.pl. 
 
 



20 

 

 

Wykonawca:  
 
………. 
 
Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 29000 złotych brutto. 
 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja badania na reprezentatywnej grupie łącznie 750 

dorosłych mieszkańców Poznania, w określonym w terminie realizacji zamówienia czasie i 

określonymi w przedmiocie zamówienia metodami, dotyczącego zebrania opinii na temat 

Agendy 2030 na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju. Badanie będzie przeprowadzone na 

podstawie gotowego kwestionariusza w języku polskim, składającego się z 30 pytań 

zamkniętych w 5 tematycznych sekcjach (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania).   

 

W badaniu uwzględniono trzy kategorie respondentów:  

4. dorosłych mieszkańców Poznania w wieku od 18 do 60 roku życia,  

5. migrantów zamieszkujących w Poznaniu, 

6. osoby starsze, mieszkające w Poznaniu, w wieku powyżej 60 roku życia.  

Warunkiem koniecznym jest, aby suma respondentów wynosiła łącznie 750 osób. Dokładna 

liczebność poszczególnych grup została określona w dalszej części zapytania ofertowego. 

Wykonawca może dotrzeć do respondentów np. poprzez: fora/portale internetowe (portalu 

internetowego dla pracowników z Ukrainy), poznańskie organizacje pozarządowe pracujące z 

migrantami, poznańskie Dzienne Domy Pomocy dla seniorów, poznańskie Kluby Seniora, 

poznańskie Uniwersytety Trzeciego Wieku, itp. 

Badanie, w zależności od specyfiki poszczególnych kategorii respondentów, zostanie 

wykonane: 

● Techniką CAWI (Computer Assisted Web Interview), czyli za pomocą techniki wywiadu 

bezpośredniego prowadzona za pośrednictwem Internetu, w którym znajduje się 

kwestionariusz do samodzielnego wypełnienia,  

lub 

● Techniką CATI (Computer Assisted Telephone Interview), która jest metodą wywiadów 

prowadzonych za pośrednictwem telefonu, wspomaganych komputerowo. 

Każdorazowo dobór techniki do kategorii respondentów zostanie skonsultowany 

z Zamawiającym.  

I. Próba badawcza zostanie określona w oparciu o poniższe wytyczne: 
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Wykonawca przeprowadzi badanie ankietowe na reprezentatywnej próbie 750 dorosłych 
mieszkańców Poznania, uwzględniając poniższy podział: 

d) badanie zostanie przeprowadzone na próbie do 100 mieszkańców Poznania w 

wieku powyżej 60 lat metodą CAWI lub CATI, 

e) badania zostanie przeprowadzone na próbie do 100 dorosłych imigrantów ze 

społeczności etnicznych zamieszkałych w Poznaniu metodą CAWI, 

f) przeprowadzenie badania na próbie minimum 550 mieszkańców Poznania w wieku 

od 18 do 60 lat metodą CATI lub CAWI 

II. Realizator badania zapewni kontrolę jakości realizacji ankiet CAWI/CATI  

III. Opracowany materiał empiryczny pozyskany w trakcie badania zostanie dostarczony 
Zamawiającemu przez Realizatora w następujących formach:  

3. danych ilościowych pozyskanych z realizacji technik CATI/CAWI przedstawionych 

w formie:  

d. zakodowanych danych w pliku z rozszerzeniem .sav (odczytywany m.in. przez 

program SPSS) oraz plików arkusza kalkulacyjnego (Pakiet Office) 

e. podstawowych zestawień danych (tabel przestawnych)  

f. graficznej (tabel, wykresów).  

4. raportu pobadawczego w wersji polskiej oraz w wersji anglojęzycznej, który 

powinien liczyć min. 30 max. 50 stron A4 bez aneksu, w pliku zawierającym logotypy 

Zamawiającego oraz sporządzony czcionką Times New Roman, rozmiar 12, odstęp 

1,15, który obejmować będzie co najmniej: 

d. streszczenie badania,  

e. opis wyników badania, tj. analizę i interpretację danych ilościowych,  

f. główne wnioski,  

W raporcie znajdzie się opis wszystkich pytań zawartych w narzędziu badawczym w 

odniesieniu do wszystkich przebadanych kategorii respondentów.  

Raport zostanie wzbogacony o elementy graficzne (wykresy, tabele).  

Ponadto, w odniesieniu do końcowej wersji raportu Zamawiający oczekuje spełnienia 

następujących warunków:  

d. poprawności narracji (zachowania logiki wywodu i kolejności formułowanych 

tez, spójności poszczególnych wątków, poprawności gramatycznej, stylistycznej 

i ortograficznej, w tym interpunkcyjnej), 

e. poprawności dokumentowania tez (umożliwiającej weryfikację danych, 

twierdzeń, cytatów lub przestudiowanie tekstów źródłowych), 
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f. poprawności wizerunku tekstu (przejrzystość i czytelność całości tekstu 

i poszczególnych wątków, sposób redagowania, czytelność rysunków i tabel, 

wprowadzenie numeracji rozdziałów, punktów, podpunktów). 

Tłumaczenie raportu na język angielski odbędzie się z zachowaniem poprawności 

merytorycznej, stylistycznej i gramatycznej. 

Wykonawca dostarczy raport w postaci plików tekstowych o rozszerzeniu .doc lub .docx oraz 

w formacie PDF. W wyznaczonym terminie. Wykonawca prześle Zamawiającemu wszystkie 

końcowe produkty badania pocztą elektroniczną na adresy: weronika.janiak@rops.poznan.pl 

oraz monika.zembrzycka@rops.poznan.pl w terminie do 21 maja 2021 r. 

Współpraca z Zamawiającym:  
 
1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do stałej współpracy z Zamawiającym poprzez:  

a) wyznaczenie osoby do koordynacji działań opisanych w Zamówieniu, w szczególności  

w zakresie bezpośredniej współpracy z Zamawiającym w sprawach technicznych  

i organizacyjnych,  

b) wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych w sprawie mierzenia merytorycznych 
postępów badania, 

c) bieżące informowanie o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych  

dla realizacji badania,  

d) spotkania z Zamawiającym w zależności od potrzeb, 

e) stały kontakt z Zamawiającym - telefoniczny lub drogą elektroniczną.  
 
IV. Harmonogram realizacji badania  
 
Ostateczny termin realizacji badania i dostarczenia wszystkich deklarowanych materiałów to 
21 maja 2021 r. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktowania się ze Zleceniobiorcą pomiędzy ………… 
(data rozstrzygnięcia zapytania ofertowego) a 21 maja 2021 r. w celu monitorowania 
postępów prac. 
 

Załącznik nr 2 do umowy Nr 

…./2021 

z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

 

mailto:weronika.janiak@rops.poznan.pl
mailto:monika.zembrzycka@rops.poznan.pl
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Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119, informuję, iż:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie -Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 11,       

61-731 Poznań; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych tel. 61/8567340, e-mail:iod@rops.poznan.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie  art. 6 ust. 

1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą 

a) podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia,  

b) organy kontrolne i nadzorcze oraz audyt; 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z postanowieniami instrukcji 

archiwalnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, tj. wynikające                   

z umowy cywilnoprawnej bez ZUS lat 5, a z umowy cywilnoprawnej z ZUS lat 50; 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

8) podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. 

 

Zamawiający                                                                                  Wykonawca 

 

 


