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Zamawiający:        Warszawa dn. 10.08.2022 r.  

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 

ul. Kawęczyńska 36 

03-722 Warszawa 

edyta.mulik@wsm.warszawa.pl  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Projekt „Inteligencja emocjonalna polskich menedżerów z niepełnosprawnością na rynku pracy” 

 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie w ramach realizacji projektu pt.   „Inteligencja emocjonalna 

polskich menedżerów z niepełnosprawnością na rynku pracy” współfinansowanych ze środków 

Ministerstwa Edukacji i Nauki, projekt nr  NdS/539681/2021/2021, zaprasza do składania ofert na: 

▪ przeprowadzenie badań kwestionariuszowych, dokonania analizy wyników badań 

empirycznych  - opracowanie raportu końcowego zgodnie z założeniami badawczymi 

projektu. 

 

I. Ankiety będą skierowane do 4 grup docelowych respondentów: 

1. 108 studentów uczelni wyższych studiujących na kierunkach menedżerskich 

z niepełnosprawnością̨ w stopniu małym i umiarkowanym z wyłączeniem niepełnosprawności 

intelektualnej 

2. 108 menedżerów z niepełnosprawnością̨ 

3. 108 pracodawców 

4. 101 wykładowców akademickich, będących jednocześnie pracownikami funkcyjnymi 

na uczelni 

Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie badań kwestionariuszowych, dokonanie analizy 

wyników badań empirycznych  - opracowanie raportu końcowego zgodnie z założeniami 

badawczymi projektu. 
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Raport końcowy powinien zawierać zestawienie wyników z przeprowadzonych badań, analizę 

statystyczną, prezentacje graficzne opracowany z wykorzystaniem takich programów jak : Exel, Access, 

Statistica lub pokrewne. 

 

II.  Termin realizacji 

Badania będą miały charakter ogólnopolski. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania kompletu 

materiałów związanych z zapytaniem ofertowym do siedziby zamawiającego tj. Wyższej Szkoły 

Menedżerskiej w Warszawie przy ulicy Kawęczyńskiej 36, zarówno w wersji papierowej jak                                 

i elektronicznej na nośniku USB. Umowa o udzielenie zamówienia na zrealizowanie zadania 

projektowego zostanie zawarta na czas oznaczony, z terminem realizacji nie późniejszym niż do 31 maja 

2023. 

 

III.  Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. funkcjonują na rynku co najmniej 5 lat ( wypis z CEIDG lub KRS ) 

2. posiadają wpis w PKD – 72.20 Z „badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk 

społecznych, humanistycznych” od co najmniej 5 lat ( wypis z CEIDG lub KRS ) 

3. mają swoją siedzibę w województwie mazowieckim, preferowana Warszawa 

4. zatrudniają nauczyciela/i akademickiego/ich- socjologa bądź psychologa, który będzie miał 

ukończone studia MBA, studia doktoranckie, posiadał doświadczenie przy realizacji projektów 

unijnych, korporacyjnych związanych z obszarem kompetencji społecznych  – osoba realizująca 

zadanie projektowe. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę wyżej opisanych 

warunków udziału w postępowaniu Wykonawca wraz z ofertą przedłoży następujące 

dokumenty: kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych w zakresie socjologii lub 

psychologii ( magisterskie)  oraz dyplomu ukończenia studiów MBA, doktoranckich, 

zaświadczenia lub innego dokumentu poświadczającego, że dana osoba jest nauczycielem 

akademickim oraz dokumenty  potwierdzające doświadczenie przy realizacji projektów 

unijnych, korporacyjnych związanych z obszarem kompetencji społecznych; 

5. przedstawią co najmniej 3 pozytywne referencje od interesariuszy zewnętrznych związane                       

z wykonywaniem zadań w obszarze kompetencji społecznych -   dotyczy osoby/ osób 

realizujących zadanie projektowe ( dokumenty potwierdzające) 
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6. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści zawartych w załączniku w 

przypadku wątpliwości co do prawdziwości zapisów w nim zawartych (zał.2). 

IV.  Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego. Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta 

oraz zawierać datę sporządzenia; 

2. Cena zaproponowana przez wykonawcę musi być wyrażona jako cena brutto. 

3. Oferta, jak również wszystkie oświadczenia, wykazy i inne dokumenty, stanowiące integralną część 

oferty (Załączniki), muszą być podpisane przez Wykonawcę. 

4. Oferta wraz z  załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego, w tym potwierdzające spełnienie 

warunków udziału muszą być przedstawione w formie oryginału, natomiast wszystkie inne dokumenty 

składane przez Wykonawcę w ofercie mogą być złożone w postaci kserokopii poświadczonej przez 

Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”.  

5. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być  

parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. Poprawki mogą  

być dokonane wyłącznie poprzez przekreślenie błędnego zapisu oraz naniesienie  

obok zapisu przekreślonego – zapisu poprawnego. 

V.  Sposób i termin złożenia ofert 

1. Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym. 

2. Ofertę można złożyć: 

a) w siedzibie Zamawiającego:  

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 

Kawęczyńska 36 pokój F102 

03-772 Warszawa 

w godzinach: 9.00-16.00 w dniach 10.08.2022 – 22.08.2022 

b) pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego: 
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Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 

Kawęczyńska 36 

03-772 Warszawa 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej jej przypadkowe  

otwarcie opisanej w następujący sposób: 

- adres Zamawiającego oraz Wykonawcy (nazwa i siedziba), 

- oferta na ZAPYTANIE OFERTOWE nr NdS/539681/2021/2021 

c) drogą elektroniczną na adres: edyta.mulik@wsm.warszawa.pl 

 

 

 

 

 

  

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPYTANIA 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o sytuacji finansowej   

Załącznik nr 3 -  Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków w postępowaniu  i braku podstaw 

do wykluczenia. 
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Załącznik nr 1 

Formularz Oferty Wykonawcy do zapytania ofertowego 

Nazwa Wykonawcy: .............................................................................................. 

Siedziba Wykonawcy adres: …………………………………………………….. 

Województwo.....................................Miejscowość............................................... 

Adres do korespondencji: ..................................................................................... 

Nr telefonu: ......................................................................................................... 

Nr faksu: .............................................................................................................. 

Nr NIP: ................................................................................................................ 

Nr REGON: .......................................................................................................... 

Adres e-mail: ......................................................................................... 

skierowana do: 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 

Ul. Kawęczyńska 36 

03-722 Warszawa 

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego składania ofert na w ramach realizacji projektu pt.   

„Inteligencja emocjonalna polskich menedżerów z niepełnosprawnością na rynku pracy”, projekt nr  

NdS/539681/2021/2021,  

oferuję wykonanie zamówienia na przeprowadzenie ankiet i analizę wyników badań empirycznych 

(raport końcowy). Za wykonane zadanie należność będzie wynosiła………………. zł/brutto 

(słownie:…………………………………………………………./ zł brutto) 

Proponuję termin realizacji wykonania zadania ……………….. dni od daty podpisania umowy. 

Osoba/y realizujące zadanie projektowe mają doświadczenie we współpracy z uczelnią wyższą                     

w obszarze kompetencji społecznych TAK / NIE* 

Osoba/y realizujące zadanie projektowe uczestniczyły w projekcie, w którym prowadzone były 

badania kwestionariuszowe kompetencji, w tym wśród osób niepełnosprawnych, w ramach 

współpracy z uczelnią wyższą TAK / NIE* 

 

………………………………… 

Podpis  i pieczęć Wykonawcy lub 

przedstawiciela prawnego oraz data sporządzenia 

* zaznaczyć prawidłową odpowiedź 
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Załącznik nr 2 

 

Nazwa firmy                                                     Miejscowość, dn.…………………. 

…………..……………………………… 

Adres 

……………………………… 

……………………………… 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Składając ofertę na zapytanie ofertowe oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej                                   

i finansowej zapewniającej wykonanie zadania na przeprowadzenie badań kwestionariuszowych oraz 

dokonania analizy wyników badań empirycznych w ramach projektu pt. „Inteligencja emocjonalna 

polskich menedżerów z niepełnosprawnością na rynku pracy”, nr  NdS/539681/2021/2021. 

 

 

 

………………………………… 

Podpis Wykonawcy lub 

przedstawiciela prawnego 
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Załącznik nr 3  

 

Nazwa firmy                                                      Miejscowość, dn.…………………. 

…………..……………………………… 

Adres 

……………………………… 

……………………………… 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Wykonawca oświadcza, że: 

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem 

technicznym oraz pracownikami lub innymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

 

 

………………………………… 

Podpis Wykonawcy lub 

przedstawiciela prawnego 

 


