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Aktualizacja zapytania ofertowego z 14.05.2021 na wykonanie badania
pilotażowego przedsiębiorstw w regionie Wolińskiego Parku Narodowego
metodą CAPI w projekcie INT107
W związku z pytaniem które wpłynęło w dniu 19.05.2021 roku od potencjalnego
oferenta: „Czy dopuszcza się badanie metodą CATI?”
nastąpiła aktualizacja zapisów zapytania ofertowego.
W związku z czym informujemy, że:
Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie badania pilotażowego w oparciu
o metodę CATI.
Zaktualizowano tytuł zapytania ofertowego z obecnej „Zapytanie ofertowe na
wykonanie badania pilotażowego przedsiębiorstw w regionie Wolińskiego Parku
Narodowego metodą CAPI w projekcie INT107” na „Zapytanie ofertowe na
wykonanie badania pilotażowego przedsiębiorstw w regionie Wolińskiego Parku
Narodowego w projekcie INT107”.
W miejsce dotychczasowych treści Zapytania ofertowego w części zatytułowanej
„SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA” wprowadza się zapis:
„Usługa przeprowadzania badania pilotażowego ankietowego metodą CATI albo
CAPI na grupie 20 przedsiębiorstw mających siedzibę na obszarze
następujących
gmin:
Wolin,
Międzyzdroje,
Dziwnów,
Świnoujście
z wykorzystaniem powierzonej ankiety.
Z każdej z wymienionych gmin w wynikach muszą zostać uwzględnione
minimum 3 przedsiębiorstwa.
Badanie należy przeprowadzić wyłącznie wśród mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
z 4 lipca 2004 roku, których przeważająca działalność została sklasyfikowana do
jednej z grup PKD:”
Dodatkowo wskazuje się precyzyjnie kryterium wyboru oferty wprowadzając
sformułowanie, że „Kryterium wyboru oferty będzie najniższa zaproponowana
cena” i precyzuje się termin przekazania wyników poprzez wpis „do 8. lipca 2021 r.”
Ponadto w formularzu ofertowym wypunktowano miejsce na wskazanie metody
badania CAPI albo CATI.
Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian. Treść zaktualizowanego
zapytania ofertowego znajduje się poniżej.
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Zapytanie ofertowe
dla zamówienia do 130000 złotych
na wykonanie badania pilotażowego przedsiębiorstw w regionie Wolińskiego
Parku Narodowego w projekcie INT107
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Integralną część niniejszych SIWZ stanowią następujące dokumenty:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy + oświadczenie,
Załącznik nr 2 Klauzula informacyjna administratora danych RODO
Załącznik nr 3 Formularz ankiety

I.

Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie al. Piastów 17, 70-310 Szczecin.
REGON: 320588161, NIP: 852-254-50-56

II.

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego przy
wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 130 000 zł – na
podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
Zamówienie finansowane jest w ramach projektu INT107 „Współpraca transgraniczna między
uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania (akronim: REGE)
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Hochschulen ung Großschutzgebieten in der
Euroregion Pomerania (Akronym: REGE) dofinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

III.

Opis przedmiotu zamówienia

Kod CPV: 79311200-9 Usługi przeprowadzania badań ankietowych

Usługa przeprowadzania badania pilotażowego ankietowego metodą CATI albo CAPI
na grupie 20 przedsiębiorstw mających siedzibę na obszarze następujących gmin:
Wolin, Międzyzdroje, Dziwnów, Świnoujście z wykorzystaniem powierzonej ankiety.
Z każdej z wymienionych gmin w wynikach muszą zostać uwzględnione minimum 3
przedsiębiorstwa.
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Badanie należy przeprowadzić wyłącznie wśród mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 4 lipca
2004 roku, których przeważająca działalność została sklasyfikowana do jednej z grup
PKD:
− 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami
samochodowymi
− 49.1 Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
− 49.3 Pozostały transport lądowy pasażerski
− 52.23 Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
− 55.1 Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
− 55.2-55.9 Pozostałe zakwaterowanie
− 56.1 Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
− 56.2 Przygotowanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała
gastronomiczna działalność usługowa
− 56.3 Przygotowywanie i podawanie napojów
− 50.1 Transport morski i przybrzeżny pasażerski
− 50.3 Transport wodny śródlądowy pasażerski
− 51.1 Transport lotniczy pasażerski
− 68 Obsługa rynku nieruchomości
− 77.11 Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
− 79.1 Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki
− 79.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią
związane
− 86 Usługi opieki zdrowotnej
− 91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z
kulturą
− 93.1 Działalność związana ze sportem
− 93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna
W wynikach z badania muszą zostać uwzględnione po minimum 5 przedsiębiorstw,
które jako przeważającą działalność wskazały jeden z wymienionych działów PKD:
- 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami
samochodowymi,
- 55 Zakwaterowanie,
- 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem.
Wyniki badania muszą obejmować w pełni wypełnione pola ankiety i być dostarczone
w formie pliku w formacie umożlwiającym jego odczytanie w arkuszu kalkulacyjnym.
Termin wykonania badania do 1 lipca 2021 r.
Termin przekazania wyników do 8. lipca 2021 r.
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Oferty bardzo prosimy składać na adres amalkowski@zut.edu.pl do 01.06.2021 r. do
godziny 12:00. W wypadku złożenia oferty w formie papierowej liczy się data wpływu
do Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział
Ekonomiczny, Katedra Analizy Systemowej i Marketingu.
Kryterium wyboru oferty będzie najniższa zaproponowana cena.
W sytuacji złożenia ofert z taką samą ceną uwzględnione zostanie doświadczenie w
tym przedstawione rekomendacje.
Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia
postępowania (odwołania) oraz że niniejsze „Ogłoszenie zapytania ofertowego”, jak
też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne
ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością
zawarcia przez niego umowy.
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ZAŁĄCZNIK nr 1 do zapytania ofertowego z 20.05.2025 wykonanie badania pilotażowego
przedsiębiorstw w regionie Wolińskiego Parku Narodowego w projekcie INT107

…………………………………………..
.............................................................
(Nazwa i adres Wykonawcy)

Nr telefonu: ..................................................
Adres e-mail: ...............................................
FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na: wykonanie badania pilotażowego
przedsiębiorstw w regionie Wolińskiego Parku Narodowego w projekcie INT107
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. przeprowadzenie badania pilotażowego
przedsiębiorstw w regionie Wolińskiego Parku Narodowego metodą ………….. w projekcie
INT107 za wynagrodzeniem w całkowitej kwocie ……………..…………………….. zł brutto,
słownie: ……………………………………………………………………….…
Oświadczenia:

1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie
z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym wykonanie badania
pilotażowego przedsiębiorstw w regionie Wolińskiego Parku Narodowego
w projekcie INT107
2. Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty
wykonania zamówienia.
3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się ze wymaganiami określonymi
w zapytaniu ofertowym wykonanie badania pilotażowego przedsiębiorstw
w regionie Wolińskiego Parku Narodowego w projekcie INT107 przekazane
przez Zamawiającego i nie wnoszę/my do niej żadnych zastrzeżeń.
4. W razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do
podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia
upływu terminu składania ofert.
6. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty
dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień upływu terminu
składania ofert (art. 297 k.k.).
7. Oświadczam/y, iż klauzula informacyjna RODO będzie każdorazowo
przekazywana osobom fizycznym, których dane osobowe zostaną ewentualnie
przekazane Zamawiającemu w związku z niniejszym postępowaniem.
..................................... , dnia ........................

… ...................................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)
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ZAŁĄCZNIK nr 2
do zapytania ofertowego z 20.05.2021 wykonanie badania pilotażowego
przedsiębiorstw w regionie Wolińskiego Parku Narodowego w projekcie INT107
KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH RODO

W związku z wymaganiami 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 119/1 z 04.05.2016 roku (Art. 13) Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie informuje, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie, al. Piastów 17, 70-310 Szczecin
2. Dane osobowe, które przetwarzamy to: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres
prowadzenia działalności gospodarczej, adres zamieszkania, NIP, REGON, PESEL oraz dane
niezbędne do przeprowadzenia postępowania na wybór najkorzystniejszej oferty oraz do realizacji
przyszłej umowy.
3. Celem zbierania i przetwarzania danych jest przeprowadzenie postępowania na wybór
najkorzystniejszej oferty, realizacja i nadzór nad wykonaniem przyszłej umowy, cele
archiwizacyjne, statystyczne, dochodzenie ewentualnych należności powstałych w przyszłości
oraz cele umożliwiające uprawnionym organom nadzoru lub kontroli przeprowadzenie kontroli
postępowania na wybór najkorzystniejszej oferty.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu.
5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, zażądanie
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.
6. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest
zgoda udzielona przez Pana/Panią przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie. Odwołanie zgody może zostać przesłane na adres Administratora danych,
korespondencyjnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Cofnięcie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
i nie dotyczy danych osobowych niezbędnych do realizacji celów, o których mowa w pkt 3.
7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
8. Udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych, chyba
że wymagać tego będą przepisy prawa lub wyrazicie Państwo na to zgodę.
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji lub profilowaniu.
10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich bez uprzedniego pobrania
stosownej zgody w tym zakresie.
11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do:

a) zakończenia ewentualnych kontroli poprawności przeprowadzenia przez Administratora
postępowania a wybór najkorzystniejszej oferty lub,

b) wykonania wzajemnych zobowiązań, lub
c) czasu przedawnienia lub
d) zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub
e) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
......................... , dnia ........................

……………..……………………………….
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)
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