Warszawa, dnia 20 sierpnia 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
BBA-2.261.20.2020

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania socjologicznego dotyczącego
postaw konsumentów i znajomości praw konsumentów.
Przedmiot badania obejmuje cały proces badawczy z uwzględnieniem: zaprojektowania
kwestionariusza, przeprowadzenia badania ilościowego, analizy i opracowania wyników w
formie pełnego raportu z badania, a także skróconej wersji raportu.
Badanie dotyczy polskich konsumentów.
W ramach raportu z badań Wykonawca dokona analizy porównawczej z wynikami badań
opublikowanych w raportach:
 Konsumentów portret własny, 2007 r.
 Znajomość praw konsumenckich oraz analiza barier utrudniających konsumentom
bezpieczne i satysfakcjonujące uczestnictwo w rynku – raport z badań, 2009 r.
Badania są dostępne na stronie UOKiK:
https://www.uokik.gov.pl/ochrona_konsumentow3.php
Ze względu na zmianę metodologii, w tym koniecznej modyfikacji i zmian pytań w ramach
kwestionariusza wywiadu, porównanie będzie miało charakter ogólny, na poziomie
generalnych wniosków w wybranych obszarach porównawczych.
Planowane obszary porównawcze: znajomość podstawowych praw konsumentów, znajomość
instytucji ochrony konsumentów.
Zakres porównawczy zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po
opracowaniu wersji finalnej kwestionariusza CAWI.
a) Metodologia
Badanie ilościowe – panel CAWI:
 próba reprezentatywna Polaków w wieku 15 lat i więcej [płeć, wiek, wielkość
miejscowości zamieszkania, wykształcenie], min. N=1000,
 czas badania: do 30 min. (w ramach tego czasu planowanych jest ok. 40 pytań).
b) Zagadnienia badawcze
Poniżej przedstawiono planowane zagadnienia badawcze, Zamawiający zastrzega jednak, że
ich zakres może ulec zmianie w trakcie prac nad kwestionariuszem badania.
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 ZNAJOMOŚĆ PODSTAWOWYCH PRAW KONSUMENTÓW
- subiektywna ocena wiedzy vs faktyczna znajomość praw konsumentów
- znajomość praw zależnie od formy sprzedaży i sytuacji zakupowych (np. zakupy
tradycyjne, na odległość, poza lokalem przedsiębiorstwa, zakupy podczas
promocji/wyprzedaży)
- znajomość instytucji ochrony konsumentów
 POSTAWY KONSUMNETÓW WOBEC WYBRANYCH ZAGADNIEŃ
- Finanse/rynek usług finansowych
- Nowe technologie
b) Oferta cenowa powinna obejmować następujący zakres prac Wykonawcy:
Wycena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
w tym przygotowanie narzędzi badawczych (w tym kwestionariusza badania),
przeprowadzenie badania ilościowego, opracowanie pełnego raportu, a także skróconej wersji
raportu (dwa oddzielne dokumenty).
II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Planowany termin realizacji całości zamówienia (od zawarcia umowy do przekazania finalnej
wersji raportu z badań, z uwzględnieniem uwag Zamawiającego): wrzesień-listopad 2020 r.
Ogólny harmonogram prac:
 Opracowanie scenariusza i akceptacja przez Zamawiającego jego finalnej wersji:
wrzesień 2020.
 Przeprowadzenie badania: pierwsza połowa października 2020
 Opracowanie raportu i skróconej wersji raportu, z uwzględnieniem uwag
Zamawiającego (wersje finalne): 27 listopada 2020
Szczegółowy harmonogram prac zostanie ustalony po wyłonieniu Wykonawcy
zamówienia, z uwzględnieniem terminów zawartych w istotnych postanowieniach umowy
(paragraf 3).
III. WYKAZ DOKUMENTÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
Oferty muszą zawierać:
1) oświadczenie Wykonawcy o:
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przeprowadzeniu w ciągu ostatnich 24 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert:
a) co najmniej 2 badań internetowych CAWI na panelu Wykonawcy, na
reprezentatywnej próbie Polaków liczącej nie mniej niż 1000 badanych,
b) co najmniej 2 badań ilościowych dotyczących tematyki konsumenckiej (np.
zachowania konsumenckie, opinie konsumentów lub prawa konsumentów) typu CAWI,
CAPI, CATI lub PAPI [mogą to być badania już wymienione w pkt a)];
posiadanie Certyfikatu PKJPA na rok 2020 w zakresie badań CAWI lub
równoważnego certyfikatu;
posiadanie własnego panelu CAWI – liczebność panelu własnego powyżej 60 000
polskich, aktywnych użytkowników.

Skan podpisanego oświadczenia (dopuszczalny certyfikowany podpis elektroniczny)
należy przesłać wraz z ofertą w oddzielnym pliku zgodnie z załączonym wzorem (z
uwzględnieniem przykładów zrealizowanych badań).
2) opis sposobów weryfikacji tożsamości zarejestrowanych panelistów – na potrzeby
oceny ofert oceny ofert W3
IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni począwszy od dnia upływu terminu składania
ofert.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę
więcej niż jednej oferty, żadna z ofert nie zostanie rozpatrzona w dalszym badaniu.
3. Oferta musi być kompleksowa – zawierać zakres prac Wykonawcy ujęty w zapytaniu.
4. Oferta musi zawierać:
1) oznaczenie Wykonawcy (nazwa i siedziba, NIP, REGON),
2) całkowitą cenę netto i cenę brutto wraz z podatkiem VAT, podaną cyfrowo.
Wzór oferty znajduje się w załączeniu - Załącznik Nr 1 do zapytania.
5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
VI. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ KONTAKT W SPRAWACH
ZAPYTANIA
1. Oferty składa się na adres e-mail: anna.plich@uokik.gov.pl.
2. Termin składania ofert upływa 25 sierpnia 2020 r.
3. Zamawiający nie rozpatrzy ofert, które wpłyną po terminie składania ofert.
4. Osoba kontaktowa w sprawach zapytania: Anna Plich, anna.plich@uokik.gov.pl,
tel. 22 55 60 206.
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Cena brutto oferty powinna zawierać wszystkie koszty jakie Zamawiający będzie musiał
ponieść przy realizacji zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT,
innych opłat i podatków - z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów.
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2. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich, nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń
w walutach obcych.
VIII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERTY
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi
kryteriami i ich wagami:
 Kryterium ceny – waga 50 pkt
 Kryterium liczebności operacyjnej polskiego panelu – dotyczy wyłącznie aktywnych
panelistów własnego panelu Wykonawcy – waga 25 pkt
 Kryterium opisu sposobów weryfikacji tożsamości zarejestrowanych respondentów –
waga 25 pkt
2. Sposób dokonania oceny:
W1 – wartość oceny oferty według kryterium ceny, ocena będzie dokonywana według wzoru:
najniższa cena brutto spośród
wszystkich ocenianych ofert
x 50 = … pkt

W1 =
cena brutto oferty badanej

W2 – wartość oceny wg kryterium liczebności operacyjnej polskiego panelu – dotyczy
wyłącznie aktywnych panelistów własnego panelu Wykonawcy.
25 pkt otrzyma oferta, której liczebność operacyjna panelu będzie wynosić >100 tys.
20 pkt oferta, której liczebność operacyjna panelu będzie wynosić >90 tys.
15 pkt oferta, której liczebność operacyjna panelu będzie wynosić >80 tys.
10 pkt oferta, której liczebność operacyjna panelu będzie wynosić >70 tys.
5 pkt oferta, której liczebność operacyjna panelu będzie wynosić >60 tys.
W3 – wartość oceny wg kryterium opis sposobów weryfikacji tożsamości zarejestrowanych
respondentów – waga 25 pkt
Oferent za opis weryfikacji tożsamości respondentów może uzyskać maksymalnie 25 pkt.
Ocenie podlegać będą następujące elementy: weryfikacja początkowa panelistów (rejestracja),
bieżąca weryfikacja panelistów (np. okres karencji dla panelistów, weryfikowanie faktycznej
aktywności użytkowników – definicja aktywnych użytkowników panelu), metody dbania o
panelistów (np. nagradzania).
Punkty będą przyznawane przez Zamawiającego w oparciu o przedstawioną z ofertą opis
sposobów weryfikacji tożsamości zarejestrowanych panelistów. W przypadku braku załączenia
opisu sposobów weryfikacji tożsamości zarejestrowanych panelistów oferta Wykonawcy
zostanie odrzucona.
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Dopuszcza się negocjowanie cen z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w terminie
wyznaczonym na ich składanie. Nie jest dopuszczalne, by w efekcie negocjacji uzyskano cenę
mniej korzystną niż złożona pierwotnie.
Ocena końcowa oferty to suma punktów (P), uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione
wyżej.
Ocena zostanie wyliczona według wzoru:
P = W1+W2 + W3
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
4. Zamawiający dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

IX. ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru
najkorzystniejszej oferty, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
X. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą,
przekaże Zamawiającemu następujące informacje dotyczące:
1) osób, które będą podpisywać umowę;
2) osób do konsultowania spraw merytorycznych i koordynowania współpracy oraz
kontroli przebiegu realizacji umowy.
2. Nieusprawiedliwione niestawienie się Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie, Zamawiający traktować będzie jako nieprzystąpienie do zawarcia umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia, Zamawiający może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
XI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Istotne postanowienia umowy - w załączeniu.
Uwaga: Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez strony protokół
odbioru wykonanego zamówienia.
Wynagrodzenie za wykonany przedmiot Umowy będzie płatne w terminie do 21 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
XII. RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy Wykonawców takich jak osoby fizyczne, w tym
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) 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 (RODO) w związku realizacją
zadań wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w celu zebrania i oceny
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ofert, docelowo do zawarcia umowy. Dane osobowe mogą być przekazywane innym
podmiotom zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym. Okres przechowywania danych
osobowych reguluje instrukcja kancelaryjna UOKiK ustalana zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 z późn. zm.)
i wynosi 5 lat (oferty niewykorzystane) oraz 10 lub 50 lat dla zawartych umów. Mają Państwo
prawo do dostępu, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania,
przeniesienia oraz usunięcia danych gdy: dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały
zebrane, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać
usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub
prawie krajowym, a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem rozpatrzenia.
Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie
stosuje się profilowania. Administratorem danych osobowych zawartych w ofercie jest Prezes
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950),
pl. Powstańców Warszawy 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
iod@uokik.gov.pl.
XIII. POSTANOWNIENIA KOŃCOWE
1. Od czynności dokonanych przez Zamawiającego w toku niniejszego postępowania, w tym
czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zamknięcia postępowania, Wykonawcom
nie przysługuje odwołanie.
2. W sprawach nieuregulowanych w zapytaniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).
3. Załącznikami do niniejszego zapytania są:
1) wzór oferty
2) wzór oświadczenia
3) istotne postanowienia umowy

Zatwierdził:
wz. Dyrektora Generalnego
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Daniel Mańkowski
Dyrektor Departamentu Prawnego
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