
W  związku  z  realizacją  projektu  „Wsparcie  POPT  dla  ZIT  w  Lubelskim  Obszarze 
Funkcjonalnym” finansowanego  z  Programu  Operacyjnego  Pomoc  Techniczna  2007-

2013r  na  wsparcie  podmiotów  realizujących  Zintegrowane  Inwestycje  Terytorialne 

zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty na :

1. Przygotowanie metodologii badań ankietowych wraz z kwestionariuszem na terenie 

Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego,  tj.  gmin:  rdzeń Lublin  oraz  gminy:  Głusk, 

Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów (gmina wiejska i gmina miejska), Mełgiew, 

Niedrzwica  Duża,  Niemce,  Piaski,  Spiczyn,  Strzyżewice,  Świdnik,  Wólka

i Nałęczów) dla następujących obszarów badawczych:

I. badanie organizacji pozarządowych:

a) funkcjonowanie sektora organizacji pozarządowych działających w sferze kultury,

b) funkcjonowanie sektora organizacji pozarządowych działających w sferze sportu 

i rekreacji,

c)  funkcjonowanie  sektora  organizacji  pozarządowych  działających  w  sferze 

ochrony zdrowia i opieki społecznej,

W badaniu należy podjąć minimum następujące zagadnienia:

- cele i obszary działalności;

- struktura organizacyjna i społeczna;

- kapitał organizacyjny i bariery rozwojowe;

- pozyskiwanie środków na działalność statutową;

-  opinie  na  temat  współpracy  z  instytucjami  samorządowymi,  podmiotami 

prywatnymi i przedstawicielami trzeciego sektora;

- opinie na temat stanu kultury/sportu i rekreacji/ochrony zdrowia i opieki społecznej 

na ternie LOF;

II. badanie osób bezrobotnych:

W badaniu należy podjąć minimum następujące zagadnienia:

- ocena efektywności działań urzędu pracy,

- potrzeby osób bezrobotnych,

- zdolność do podejmowania samozatrudnienia,

- zapotrzebowanie na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji;



III. badanie efektywności profilaktyki zdrowotnej

W badaniu należy podjąć minimum następujące zagadnienia:

- znajomość programów badań profilaktycznych,

- udział w badaniach profilaktycznych,

- ocena profilaktyki zdrowotnej,

- potrzeby z zakresu badań profilaktycznych;

IV. badanie potrzeb edukacyjnych w gminach (poza rdzeniem Lublina)

a) zapotrzebowanie na edukację przedszkolną dzieci 3 i 4 letnich

b)  zapotrzebowanie  na  zajęcia  dodatkowe  (zajęcia  wyrównawcze  oraz  zajęcia 

rozwijające zainteresowania) uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

V. zapotrzebowanie na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników.

2. Przeprowadzenie  testowych  badań  ankietowych  PAPI  w  celu  weryfikacji 

poprawności i przejrzystości kwestionariuszy ankietowych (na próbie minimum 100 

osób dla każdego obszaru badawczego).

3. Przeprowadzenie testowych badań ankietowych CAWI (badania testowe zostaną 

uznane za ważne przy minimalnej próbie 50 dla każdego obszaru badawczego)

W badaniach powinny zostać wykorzystane jakościowe oraz ilościowe metody badawcze.

Po  stronie  oferenta  leży  opracowanie  metodologii  badania,  przygotowanie  narzędzi 

badawczych oraz dobór próby.

Wymagania dla wykonującego usługę:

-  doświadczenie  w  tworzeniu  metodologii  badań  i  przeprowadzaniu  badań 

ankietowych. Doświadczenie należy udowodnić wykazem badań i referencjami.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 19 grudnia 2014 r.
Proszę o wskazanie ceny brutto oraz udokumentowanie doświadczenia (referencje). Przy 

wyborze wykonawcy doświadczenie i referencje będą stanowiłu 80% oceny. Cena będzie 

stanowiła 20% oceny.



Wycenę proszę przesłać na adres e-mail:  borzechowska@lublin.eu w terminie do 
dnia 17.11.2014r do godz. 9.00

Niniejsze zapytanie jest rozeznaniem rynku dotyczącym ustalenia wartości zamówienia i 

nie jest zamówieniem, a otrzymane wyceny nie powodują powstania żadnych zobowiązań 

wobec stron. Oferent przeniesie na zamawiającego autorskie prawa zależne i majątkowe 

do  wszelkich  materiałów  będących  przedmiotem  zamówienia.  Urząd  Miasta  Lublin 

zastrzega sobie prawo modyfikacji  i  unieważnienia  procedury wyboru  Wykonawcy bez 

podania przyczyny. Zamawiający zastrzega prawo do negocjacji z wybranym Wykonawcą 

modyfikacji  złożonych  ofert  w  zakresie  ostatecznej  wartości  zamówienia  oraz 

uszczegółowienia zakresu zamówienia i terminów jego wykonania. Niniejsze zapytanie nie 

stanowi  zapytania  ofertowego  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  –  Prawo  zamówień 

publicznych.

O ewentualnym wybraniu  Państwa  oferty  zostaniecie  Państwo  poinformowani  poprzez 

przesłanie e-maila.


