Legnica, 5.03.2021 r
FUNDACJA EKOLOGICZNA „ZIELONA AKCJA”
ul. Aleja Orła Białego 2
59-220 Legnica
KRS: 0000125740
Zapytanie ofertowe
zapraszam do złożenia oferty na zadanie pn.: Opracowanie ankiety, prowadzienie badań,
opracowanie podsumowania i raportu z badań na terenie obszaru transgranicznego Polska
Saksonia w ramach realizacji projektu „WIKT – Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w
regionie transgranicznym“ finansowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG
Polska –Saksonia 2014-2020.

I.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest :
Badania ankietowe mieszkańców:
1) opracowanie formularza ankiety
2) przeprowadzenie badań, opracowanie podsumowania i raportu z badań ankietowych
Cel i tematyka badań – poznanie stanu świadomości mieszkańców na temat znaczenia zielonej i
niebieskiej infrastruktury w adaptacji do zmian klimatu, poznanie opinii mieszkańców na temat
gotowości do podejmowania działań adaptujących do zmian klimatu na terenie gmin i własnych posesji
w tym zakładania zielonej i niebieskiej infrastruktury,
Obszar badawczy - 10 gmin wybranych przez Zleceniodawcę z terenu obszaru transgranicznego t.j
Gmina Męcinka, Gmina Świerzawa, Gmina Miejska Szklarska Poręba, Gmina Paszowice, Gmina
Siekierczyn, Gmina Wojcieszów, Miasto Bolesławiec, Gmina Lubawka, Gmina Bolków, Gmina
Miejsko-Wiejska Gryfow Śląski
1) Opracowanie ankiety:
Metoda badawcza – zestaw pytań zadawanych w formie kwestionariusza badawczego z
możliwościami wyboru odpowiedzi (pytania zamknięte i jedno pytanie otwarte). Ilość pytań
zawartych w kwestionariuszu 8-10 pytań. Kwestionariusz musi zostać zaakceptowany przez
Zlecającego.
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Kwestionariusz o maksymalnej objętości 3 strony, format A4.
2) Przeprowadzenie badań – zadanie pytań przez ankietera 200 osobom, odnotowanie
odpowiedzi na kwestionariuszu badawczym. Metoda prowadzenia badań musi zostać
zaakceptowana przez Zlecajacego
3) Opracowanie podsumowania i raportu z badań ankietowych wg wskazówek Zlecającego z
opracowaniem graficznym wyników wraz z przetłumaczeniem na j.niemiecki.
Raport z badań ankietowych powinien zawierać:




Wprowadzenia – cel badania, metodyka realizacji badania , krótki opis obszaru badania, próba
badawcza, krótkie podsumowanie,
części zasadniczej – analiza pytań, ( w formie tabelarycznej i graficznej),
zakończenia podsumowanie badań- wnioski, rekomendacje wraz z przetłumaczeniem na j.
niemiecki.

Objętość opracowania minimum 30 stron.
Tekst powinien być czytelny, uporządkowany i przejrzysty, uzupełniony wykresami, opracowany
graficznie. Tekst, opracowanie graficzne, skład i zakres tłumaczenia powinien zostać uzgodniony z
Zamawiającym.
Wykonawca musi posiadać doświadczenie w zakresie:
1) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, wykonał co najmniej 2 usługi
polegające na prowadzeniu badań ankietowych, przygotowaniu raportu i rekomendacji o podobnej
tematyce do niniejszego zapytania ofertowego.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz wykonanych usług.

II.

III.

IV.

Opis sposobu obliczania ceny:
Cena brutto oferty powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca przy
realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia,
wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku.
Kryterium oceny ofert:
1) Cena: 100 % (100 pkt.);.
Termin realizacji zamówienia:

1) opracowanie ankiety, termin do 26.03.2021r
2) opracowanie podsumowania i raportu z badań, przetłumaczenie na j. niemiecki, termin
do 10.12.2021
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V.

Warunki formalne jakie musi spełniać złożona oferta:
1) oferta musi być złożona na Formularzu ofertowym (Zał. 1) i podpisana przez osobę
upoważnioną do reprezentowania firmy;
2) wykaz wykonanych usług.
W przypadku nie spełnienia warunków pkt. 1 i 2 oferta zostanie odrzucona.

VI.

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym
do dnia 12 marca 2021 r. do godz. 16:00, w jednej z podanych form: pocztą (liczy się data
wpływu), e-mailem (skan podpisanej oferty), osobiście.

VIII.

IX.

Dane kontaktowe:
Adres: Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”, ul. Aleja Orła Białego 2,
59-220 Legnica
tel.: 76/ 862-94-30,
e-mail: woznicka@zielonaakcja.pl
Rozstrzygnięcie postępowania:
O wynikach postępowania uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefonicznie.
Załączniki:



Załącznik nr. 1 Formularz ofertowy

WIKT - Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym
WIKT - Unterstützung von Klimaschutzmaßnahmen in der Grenzregion
PLSN.04.01.00-14-0152/19

