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ZAPYTANIE OFERTOWE 

o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro 

 

Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice zaprasza do 

składania ofert cenowych na przeprowadzenie badań i opracowanie diagnozy lokalnych 

zagrożeń dla Gminy Michałowice 

 

1. Informacja o Zamawiającym: 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice (zwany „Zamawiającym”). 

Adres Zamawiającego: 

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (kod pocztowy 05-816 Michałowice) 

nr tel. 22 350 91 20 , nr faks 22 350 91 21, 

(e-mail): gops@gops.michalowice.pl  

url: www.gops.michalowice.pl  

NIP 534 15 30 747, REGON 006712150 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań i opracowanie diagnozy lokalnych 

zagrożeń społecznych w szczególności: 

 

1. Opracowanie narzędzi badawczych i przeprowadzenie wśród określonej poniżej grupie 

respondentów badań z uwzględnieniem następujących problemów badawczych: 

 

a. alkohol, narkotyki, dopalacze w życiu dorosłych 

 

– hierarchia i postrzeganie problemów społecznych wśród mieszkańców, 

– poglądy i postawy wobec alkoholu, narkotyków dopalaczy, 

– spożycie alkoholu, narkotyków i dopalaczy (częstotliwość spożycia, rodzaj alkoholu, 

pierwszy kontakt, powody sięgania po alkohol, narkotyki i dopalacze, straty społeczne 

związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków  i dopalaczy, 

– straty społeczne związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków i dopalaczy, 

– opinie mieszkańców na temat problemów związanych z używaniem i nadużywaniem  

alkoholu, narkotyków i dopalaczy, 

– dynamika problemów alkoholowych i narkotykowych (zmiany w obyczajach 

alkoholowych na przestrzeni ostatnich lat), 

– świadomość mieszkańców na temat możliwości uzyskania pomocy. 
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b. alkohol a młodzież 

 

– sytuacja bytowo-społeczna badanych uczniów, 

– wiek inicjacji alkoholowej, 

– stopień dostępności do alkoholu i częstotliwość zażywania, 

– powody sięgania po alkohol, 

– reakcja na odmowę i presję środowiska, 

– skala ukrywania faktu zażywania alkoholu przed rodzicami/opiekunami, 

– wiedza o alkoholu i skutkach jego używania, 

– skala problemów alkoholowych – zachowania alkoholowe młodzieży – badania 

porównawcze w różnych grupach wiekowych, 

– szkody społeczne związane z piciem alkoholu przez młodzież, 
– stosunek rodziców/opiekunów do tego zjawiska, 

– wiedza badanych na temat możliwości uzyskania pomocy. 

 

c. młodzież a substancje psychoaktywne 

 

– stopień dostępności do narkotyków i częstotliwość zażywania, 

– wiedza o skutkach zażywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, 

– poglądy i wiedza na temat szkodliwości narkotyków, 

– rodzaje zażywania narkotyków, 

– powody sięgania po narkotyki, 

– wiedza o konsekwencjach prawnych posiadania narkotyków i zdrowotnych zażywania 

narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, 

– skala problemu, dostępność środków odurzających, 

– stosunek rodziców/opiekunów do tego zjawiska, 

– wiedza badanych na temat możliwości uzyskania pomocy. 

 

d. dodatkowe obszary diagnozy 

– uzależnienie od komputera i internetu (gry komputerowe, portale społecznościowe, 

natężenie przestępstw internetowych np. oszustw, wyłudzeń, pomówień itp.), 

– cyberprzemoc, 

– przemoc rówieśnicza w szkole (doświadczenie, rodzaje, sposoby reagowania, poczucie 

bezpieczeństwa), 

– hazard wśród młodzieży i dorosłych (różne rodzaje gier pieniężnych, popularne 

maszyny), skala zjawiska, 

– uzależnienie od nikotyny dzieci, młodzieży, osób dorosłych (kontakt z wyrobami 

tytoniowymi, wiek inicjacji nikotynowej, pogląd i wiedza na temat palenia tytoniu, 

dostępność wyrobów tytoniowych, skala zjawiska, popularność e-papierosów), 

– uzależnienie od dopalaczy i  leków dzieci i młodzieży (kontakt z dopalaczami, wiek 

inicjacji, pogląd i wiedza na temat dopalaczy,  skala zjawiska), 

– problemy ze sprzedażą alkoholu (sprzedaż alkoholu osobom niepełnoletnim, próby 

kupowania alkoholu przez osoby niepełnoletnie, nietrzeźwe, spożywanie alkoholu  

na terenie sklepu), 
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– spędzanie wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych (gdzie?, jak często?, jakie 

są powody niespędzania czasu wolnego w pożądany sposób?, w jaki sposób chciałbyś 
spędzać wolny czas?, wspólne spędzanie czasu wolnego przez rodzinę), 

– potrzeby w zakresie działań profilaktycznych. 

  

e. grupa respondentów  i narzędzia badawcze 

– dorośli mieszkańcy gminy (z uwzględnieniem różnych grup społecznych, wiekowych 

zawodowych, i ze względu na płeć). Metoda ilościowa, ankietowa w różnych 

miejscowościach Gminy na grupie 200 osób. Kwestionariusz ankiety  w formie 

papierowej lub elektronicznej składający się z nie więcej niż 30 pytań, w tym 

maksymalnie 2 pytań otwartych, plus metryczka, 

– wszyscy uczniowie. Kwestionariusz ankiety w formie elektronicznej skierowany  

do dzieci i młodzieży składający się z nie więcej niż 30 pytań, w tym maksymalnie  

2 pytań otwartych, plus metryczka, 

– punkty sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy. Metoda ilościowa, 

ankietowa w różnych miejscowościach na terenie Gminy, w 30 punktach sprzedaży. 

Kwestionariusz ankiety  w formie papierowej, elektronicznej lub telefonicznej 

składający się z nie więcej niż 20 pytań, w tym maksymalnie 2 pytań otwartych, plus 

metryczka, 

– 80 rodziców. Metoda jakościowa, zogniskowany wywiad grupowy w formie 

bezpośredniej lub spotkań on-line, 

– 30 nauczycieli. Metoda jakościowa, zogniskowany wywiad grupowy w formie 

bezpośredniej lub spotkań on-line, 

– 15 pracowników służb pomocowych. Metoda jakościowa, zogniskowany wywiad 

grupowy w formie bezpośredniej lub spotkań on-line.  

 

2. Opracowanie dokumentu na poziomie Gminy zawierającego: 

 

a. stronę tytułową, spis treści, wykaz używanych skrótów, 

b. opis zastosowanej metodologii i przebiegu badania (m. in. opis koncepcji badania tj 

celów badania i pytań badawczych, opis zastosowanych metod i narzędzi 

badawczych oraz opis próby badawczej), 

c. wyniki badań z zastosowaniem wartości procentowych i liczbowych,  

d. porównanie wyników do wyników aktualnych badań ESPAD oraz diagnozy 

lokalnych zagrożeń Gminy Michałowice z 2016 roku, 

e. wnioski z badania i rekomendacje sformułowane na podstawie otrzymanych 

wyników badania, 

f. załączniki – przykładowe zastosowane narzędzia badawcze, 

g. bibliografię. 

 

UWAGA: raport końcowy należy przedłożyć w wersji papierowej (kolor, 4 egzemplarze 

zbindowane/klejone) i elektronicznej (edytowalnej w programie Word pakietu Microsoft Office 

i PDF – 1 egzemplarz na zewnętrznym nośniku danych np. CD/DVD), 
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3. Opracowanie dokumentu w wersji papierowej i elektronicznej, odrębnie dla Szkoły 

Podstawowej w Michałowicach, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie  

oraz zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi, zawierającego: 

 

a. stronę tytułową, spis treści, wykaz używanych skrótów, 

b. opis zastosowanej metodologii i przebiegu badania (m. in. opis koncepcji badania  

tj. celów badania i pytań badawczych, opis zastosowanych metod i narzędzi badawczych 

oraz opis próby badawczej), 

c. wyniki badań z zastosowaniem wartości procentowych i liczbowych,  

d. porównanie wyników do wyników aktualnych badań ESPAD oraz diagnozy lokalnych 

zagrożeń z 2016 roku, 

e. wnioski z badania i rekomendacje sformułowane na podstawie otrzymanych wyników 

badania, 

f. załączniki – przykładowe zastosowane narzędzia badawcze 

g. bibliografię.  

 

UWAGA: raporty końcowe należy przedłożyć w wersji papierowej (kolor, po 2 egzemplarze 

zbindowane/klejone raportu dla każdej ze szkół) i elektronicznej (edytowalnej w programie 

Word pakietu Microsoft Office i PDF – 1 egzemplarz na zewnętrznym nośniku danych  

np. CD/DVD), 

 

4. Zaplecze kadrowe i doświadczenie w realizacja zadania: 

 

Oferent winien zabezpieczyć prawidłową realizację zadania poprzez dysponowanie zapleczem 

kadrowym posiadającym stosowne uprawnienia i doświadczenie niezbędne do realizacji 

zadania oraz wykazać zrealizowanie co najmniej 3 diagnoz lokalnych zagrożeń społecznych 

dla gmin powyżej 20 000 mieszkańców w okresie ostatnich pięciu lat. Oferent winien załączyć 

rekomendacje z co najmniej 2 gmin, w których opracowana została przez oferenta diagnoza 

lokalnych zagrożeń społecznych. 

5. Okres realizacji  zamówienia: 

Realizacja przedmiotu umowy nastąpi od dnia zawarcia umowy do 30 października 2020 r. 

projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

6. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą oferenci spełniający następujące 

warunki: 

 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia tzn. zrealizowali 

co najmniej 3 diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych dla gmin powyżej 20 000 

mieszkańców w okresie ostatnich pięciu lat, 

3) posiadają  niezbędny potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
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7. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć oferenci         

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

 

1) w celu wykazania spełniania warunków udziału w zapytaniu ofertowym należy przedłożyć 

dokumenty stanowiące załączniki do formularza ofertowego. 

2) w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

8. Sposób przygotowania oferty: 

1) Treść oferty powinna zawierać co najmniej informacje określone w formularzu ofertowym. 

Wzór formularza ofertowego określa Załącznik nr 1do zapytania ofertowego. 

2) Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, techniką trwałą. 

Oferta musi być sporządzona w języku polskim pod rygorem nieważności. 

3) Oferta i załączone do niej oświadczenia i dokumenty, wymagane przez zamawiającego, 

sporządzone przez oferenta, muszą być podpisane. Za podpisanie uznaje się własnoręczny 

podpis złożony (w sposób umożliwiający identyfikację osoby) przez osobę(-y) 

upoważnioną(-e) do reprezentowania oferenta. 

4) Za osoby uprawnione do reprezentowania oferenta uznaje się osoby upoważnione  

do reprezentowania oferenta, wskazane we właściwym rejestrze bądź w stosownym 

pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej  

za zgodność z oryginałem. 

5) Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby 

podpisującej ofertę.  

6) Koszt sporządzenia i złożenia oferty ponosi oferent. 

7) Zapytanie ofertowe należy złożyć w formie elektronicznej jako skan oferty z podpisem 

Oferenta wraz z wymaganymi dokumentami na adres email: gops@gops.michalowice.pl 

9. Miejsce i termin składania ofert  

 

1) Ofertę należy złożyć do dnia 02 czerwca 2020 r. do godz. 12:00 na adres email: 

gops@gops.michalowice.pl  

2) Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. 

Oferty złożone po ww. terminie nie zostaną rozpatrzone.  

3) Na wniosek,  oferent otrzyma elektroniczne potwierdzenie złożenia oferty . 

4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02 czerwca 2020 r. o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego 

położonej w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice.       

         

10. Termin związania ofertą  

 

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.  

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

11. Obliczenie ceny  

 

1) Cena wykonania zamówienia obejmuje wszystkie elementy składowe za wykonanie których 

zamawiający jest zobowiązany oferentowi zapłacić, w tym również podatek od towarów  

i usług.  
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2) Prawidłowe ustalenie podatku VAT, zgodne z przepisami ustawy o podatku od towarów 

i usług, należy do obowiązków oferenta. Zamawiający odrzuci ofertę, która zawierać będzie 

cenę z błędnie naliczonym podatkiem VAT dokonanej w oparciu o nieprawidłową stawkę 

podatku VAT. Zamawiający nie dopuszcza poprawiania podanej przez oferenta stawki 

podatku VAT. 

3) Cenę należy podać w złotych polskich (PLN). Rozliczenia dokonywane będą w złotych 

polskich (PLN). 

4) Oferent zobowiązany jest w swojej ofercie uwzględnić wszelkie koszty związane 

z realizacją przedmiotu zamówienia. 

5) Przyjęty przez oferenta sposób kalkulacji ceny oferty nie może naruszać zasad uczciwej 

konkurencji. 

 

12. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej  

 

1) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego 

znaczeniem: cena 100%. 

2) Ocena ofert dokonana zostanie wg formuły:  

Oferta z najniższą ceną 

Wc =  ---------------------------------------- x 100 pkt 

oferta badana 

3) Z najkorzystniejszą uznana zostanie oferta spełniająca wymogi postępowania, która 

uzyska największą liczbę punktów. 

4) W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT  w rozbiciu   

na koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w obszarze narkomanii oraz 

alkoholizmu i pozostałych zagrożeń.  

5) Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto zamówienia. 
 

13. Sposób porozumiewania się między Zamawiającym a Oferentami  

 

1) W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje oferenci 

przekazują zamawiającemu pisemnie lub drogą elektroniczną na adres 

gops@gops.michalowice.pl. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 

fakt ich otrzymania. 

2) Oświadczenie, wniosek, zawiadomienie, zapytanie lub informację uważa się za wniesione  

z chwilą, gdy dotarły do drugiej strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z ich treścią.  

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez oferenta domniemywa 

się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na ostatni znany adres mailowy lub numer faksu 

podany przez oferenta zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się 

oferenta z tym pismem. 

3) Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami :  

• Renata Pawłowska tel. (22) 350 91 28 wew. 232 

korespondencję kierować na adres siedziby Zamawiającego,  

lub drogą elektroniczną na adres r.pawlowska@michalowice.pl 
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14. Inne Informacje 

 

1) Oferenci, których oferta nie zostanie wybrana nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń 

względem zamawiającego z tytułu przygotowania i złożenia swojej oferty. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania warunków zapytania 

ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny. 

3) O wynikach zapytania ofertowego zostaną poinformowani oferenci biorący udział w 

postępowaniu. O przyjęciu oferty zostanie poinformowany Oferent, którego oferta została 

uznana za najkorzystniejszą, w terminie 30 dni liczonym od dnia składania ofert. 

4) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. Wzór „Formularza ofertowego” 

stanowi załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. 

5) Oferent nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu 

składania ofert. 

6) Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i oferentów w niniejszym 

postępowaniu stosuje przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.  

 

 

 

Reguły dnia 25 maja 2020 r. 

 

 

Iwona Radzimirska  

Dyrektor Ośrodka 
         (podpis Zamawiającego)  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do zapytania ofertowego: 

 

1. Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego wraz z załącznikami  

2. Załącznik Nr 2 Wzór umowy 
 


