
 
 

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE 
u l .  Wały  Chrobrego 1-2 ,  70  -500 Szczec in  

te le fon  (+48 91)  480  94  00 ,  fax  (+48  91)  480 95  75  
www.am.szczec in .p l ,  e -ma i l : am@am.szczec in .p l   

 

 
 
 

 

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE   AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE   AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE   
AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE 

Szczecin, 14.07.2014 
 

Zapytanie ofertowe 
 

Akademia Morska w Szczecinie realizuje projekt GRASS (Green And Sustainable 
freight transport Systems in cities) w ramach Programu Polsko-Norweska Współpraca 
badawcza.  

W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie badania ankietowego 650 
jednostek handlowych, usługowych, produkcyjnych i HoReCa w centrum Szczecina w dwóch 
turach. Łącznie 1300 badań ankietowych 

W celu dokładnego rozeznania rynku zwracamy się z prośbą o przedstawienie 
oferty cenowej na przeprowadzenie badania ankietowego. 

1. Przedmiot zapytania ofertowego: 
Przedmiotem zapytania ofertowego jest pełnienie funkcji ankietera podczas badania 

wymienionych powyżej jednostek na wyznaczonych ulicach centrum Szczecina 
Termin realizacji zamówienia – sierpień 2014 oraz grudzień 2014 

2. Zadania po stronie Wykonawcy: 
a) Nawiązanie kontaktu ze wskazaną przez Zamawiającego z jednostkami 

wskazanymi przez Cleceniodawcę  
b) Przekazanie kwestionariuszy ankietowych  wskazanym jednostkom ,    
c) Zebranie wypełnionych kwestionariuszy ankiet, 
d) Przekazanie Zamawiającemu na zakończenie ustalonej liczby wypełnionych 

ankiet,  
e) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zachowania 

szczególnej tajemnicy.  
f) Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania wyników uzyskanych w 

drodze realizacji zamówienia w innych procesach lub do innych celów. 
Zobowiązanie obowiązuje również po zakończeniu realizacji zamówienia. 

g) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 
Powinny one być doliczone do ceny ostatecznej ustalonej przez Wykonawcę w 
ofercie. 

3. Zadania po stronie Zamawiającego: 
a) Wskazanie jednostek , w których powinny zostać przeprowadzone ankiety. 
b) Przekazanie Wykonawcy pisma rekomendującego do przeprowadzenia ankiet. 
c) Przekazanie Wykonawcy wydrukowanego kompletu ankiet. 
d) Instruktaż w zakresie prowadzenia ankiet. 
e) Wsparcie merytoryczne w okresie przeprowadzania ankiet oraz pomoc w 

sytuacjach problemowych. 
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4. Kryteriami oceny ofert będzie: 
- cena 

5. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia: 
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – 
nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści 
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki podmiotowe 
Wykonawca spełnił. 
6. Dokumenty i oświadczenie wymagane dla potwierdzenia warunków udziału w 

zamówieniu:  
Wykonawca  powinien przedstawić następujące dokumenty: 
1. formularz ofertowy stanowiący załącznik nr1 do niniejszego zapytania 

ofertowego,  
7. Kryteria wyboru ofert: 

1. Cena, 
8. Sposób oceny kryteriów: 

Cena oferty: 
Najwyższą liczbę punktów w tym kryterium otrzyma oferta najtańsza ( najniższa cena 
w odniesieniu do 1 ankiety), pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów odpowiednio 
mniejszą z dokładnością 2 miejsc po przecinku zgodnie z poniższym wzorem:  
P - liczba punktów: 
              Najniższa oferowana Cena 
P = ---------------------------------------------  
               Cena oferty badanej  

9. Sposób przygotowania ofert: 
Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym załącznik nr 1, w 
języku polskim, w formie pisemnej lub elektronicznej. 
Oferta musi być podpisana (czytelnie) przez osoby upoważnione,  
Cena musi być podana w polskich złotych (cyfrowo i słownie), być zaokrąglona do 
dwóch miejsc po przecinku oraz być wartością brutto za godzinę zajęć. Złożona oferta 
musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki 
związane z wykonaniem zamówienia. Cena ta będzie obowiązującą przez cały okres 
trwania umowy. 

Miejsce i termin złożenia wstępnej oferty: 
ofertę złożyć należy do dnia 25 lipca 2014 r. 

- elektronicznej (skanu) –na adres e-mailowy k.skierkowska@am.szczecin.pl 
10.  Inne 
1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub 
doprecyzowania wstępnych ofert.    

 
 
 

……………………… 

 (miejscowość, data) 
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………………………………………. 

 (nazwa i adres Wykonawcy) 

ZAŁ ĄCZNIK NR 1  

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Oferta cenowa na przeprowadzenie 1300 badania ankietowych  
 
 

  
Imi ę i nazwisko Oferenta  
 

Adres zamieszkania : 
 

  Adres do korespondencji ( mailowy i pocztowy) oraz nr telefonu:   
 
 
 
 

Skierowany do: Akademia Morska w Szczecinie ul.Henryka Pobożnego 11, 70-501 
Szczecin, projekt GRASS  
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OFERTA 

 

1.  Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie badania 
ankietowego  

w ramach projektu „GRASS” oferuję cenę jednostkową brutto (za przeprowadzenie jednej 
ankiety) …………………….., …………PLN 

słownie złotych: ........................................................................................................................ 

2. W przypadku  udzielenia  zlecenia   zobowiązuję   się   do   zawarcia umowy  w  miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

 
 
 
   

 
 

 

............................, dn. ………………..r.                 ...................................................................... 

            (Miejscowość i data)                                                 Czytelny podpis 

     
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


