ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ BADANIA
„Dystynkcje muzyczne. Gust muzyczny i stratyfikacja społeczna a procesy kształtowania się
stylów życia Polaków”
I. Informacje podstawowe
1. Dane zamawiającego:
Instytut Filozofii i Socjologii
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
(IFiS PAN)
NIP: 525-21-00-471, REGON 000325759
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
2. Tryb prowadzonego postępowania
Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późn. zm.), na
podstawie art. 4 pkt 3 lit. „e”.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) oraz z uwzględnieniem zasad
wydatkowania środków publicznych określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.).
II. Przedmiot zamówienia:
1. Zamówienie dotyczy realizacji badania pilotażowego oraz badania zasadniczego
„Dystynkcje muzyczne. Gust muzyczny i stratyfikacja społeczna a procesy kształtowania się
stylów życia Polaków”. Jest on realizowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (UMO2017/25/B/HS6/01929).
2. Pilotaż i badanie zasadnicze realizowane jest techniką CAPI. Zamawiający dostarczy
komplet narzędzi badawczych w wersji Word, jak również pliki z fragmentami muzycznymi
stanowiącymi część wywiadu kwestionariuszowego.
3. Do składania ofert uprawnione są wyłącznie firmy posiadające aktualny certyfikat PKJPA w
kategorii CAPI lub inny równoważny certyfikat. Oferty firm nieposiadających tego certyfikatu
lub certyfikatu równoważnego nie będą rozpatrywane.
4. Orientacyjny termin badania pilotażowego: wrzesień 2018. Na terenową realizację badania
pilotażowego (fieldwork) przewidziane jest 10 dni.
5. Termin rozpoczęcia realizacji badania zasadniczego: pierwsza lub druga połowa
października 2018. Na terenową realizację badania zasadniczego (fieldwork) przewidziane jest
10 tygodni. Okres ten może zostać przedłużony do 14 tygodni, jeśli zostanie to uzgodnione z
Zamawiającym.
6. Podczas realizacji badania Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących
przepisów o ochronie danych osobowych w tym Rozporządzenia ogólnego z dnia 27 kwietnia
2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) oraz innych właściwych regulacji prawnych
(m. in. Kodeks cywilny w przypadku respondentów poniżej 18 lat).
7. Szczegółowy opis zamówienia zamieszczony jest poniżej. Wzór umowy na jego realizację
stanowi integralną część Zaproszenia.
8. Elementem oferty powinien być szczegółowy opis metodologii badania wg niniejszego
Zaproszenia, w szczególności sposób osiągnięcia celów wskazanych w p. 15, 16 i 17 w części

Badanie zasadnicze. Opis metodologii będzie przedmiotem oceny przez Zamawiającego oferty
badawczej w ramach niniejszego postępowania. Przedstawiona propozycja metodologii
badania zostanie skonkretyzowana i dopracowana w ramach prac przygotowawczych i - przed
rozpoczęciem badań terenowych - musi uzyskać akceptację Zamawiającego.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wielokrotnego zgłaszania uwag lub zastrzeżeń do
treści lub formy przedstawianych przez Wykonawcę dokumentów w terminie do 7 dni
roboczych każdorazowo od ich otrzymania od Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany
uwzględnić wszystkie uwagi lub zastrzeżenia zgłaszane przez Zamawiającego i przekazać mu
poprawioną wersję dokumentów lub odnieść się do uwag w terminie 5 dni roboczych od dnia
ich otrzymania – o ile nie uzgodniono innego terminu.
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Badanie pilotażowe
Celem badania jest sprawdzenie narzędzi badawczych: pytań kwestionariusza (wraz z
przygotowanymi fragmentami utworów muzycznych stanowiącymi część kwestionariusza) i
kart respondenta (ich zrozumiałości dla respondentów), poprawności przygotowania instrukcji
dla ankieterów, listów zapowiednich, trafności doboru upominków dla respondentów, a także
sprawdzenie skryptu kwestionariusza.
1. Liczba wywiadów do zrealizowania: 50
2. Przewidywany okres realizacji: wrzesień 2018 (por. p. 4, Przedmiot zamówienia). Na
wykonanie badania pilotażowego w terenie przewidziane jest maksimum 10 dni liczonych od
dnia następnego po szkoleniu ankieterów.
3. Próba: udziałowa, powinna obejmować różne regiony Polski, osoby zróżnicowane ze
względu na wiek, płeć, wykształcenie i wielkość miejscowości.
4. Wywiady pilotażowe nie mogą być realizowane z członkami rodziny (bliższej i dalszej), ani
też ze znajomymi ankietera lub członków jego rodziny. Niedopuszczalna jest także realizacja
wywiadów z respondentami uczestniczącymi w badaniach prowadzonych przez Wykonawcę w
ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie pilotażowe. Wszystkie wywiady muszą zostać
zrealizowane metodą CAPI, tj. wywiadu bezpośredniego ze wspomaganiem komputerowym.
5. Czas realizacji wywiadu: ok. 70 min.
6. Materiały: kwestionariusz, instrukcja, karty respondenta, ankieta do ankietera po wywiadzie
pilotażowym (do każdego wywiadu), formularz Raportu z pracy ankietera pod wylosowanym
adresem (ok. 4 strony), listy zapowiednie, upominki dla respondentów.
7. Oczekujemy przygotowania skryptu kwestionariusza i skryptu Raportu z pracy ankietera pod
wylosowanym adresem oraz minimum 3-krotnego przetestowania obu skryptów przez
Wykonawcę, a po teście – przekazania obu finalnych skryptów do akceptacji przez
Zamawiającego, minimum 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem realizacji badania
pilotażowego w terenie.
8. Badanie pilotażowe ma zostać przeprowadzone przez 10 do 15 ankieterów.
9. Warunki, które musi spełniać każdy z Ankieterów skierowanych do wykonania zamówienia:
1) doświadczenie polegające na udziale w minimum 2 badaniach CAPI o charakterze
naukowym/społecznym (prowadzonych na próbach imiennych) w ciągu 24 miesięcy
poprzedzających badanie pilotażowe; 2) udział w minimum jednym badaniu pilotażowym o
charakterze naukowym/społecznym, poprzedzającym badanie zasadnicze (o charakterze
ilościowym); 3) minimum 2-letni staż pracy ankieterskiej z zastosowaniem CAPI.

10. Przewidujemy osobiste szkolenie wszystkich ankieterów przed pilotażem (briefing) oraz
sesję debriefingową po jego zakończeniu (z udziałem wszystkich ankieterów, udział
ankieterów osobno płatny przez Wykonawcę uwzględniony w cenie oferty). Briefing oraz
debriefing będą przeprowadzone w Warszawie. Obie sesje poprowadzi Wykonawca z udziałem
Zamawiającego.
Badanie zasadnicze
1. Wywiad osobisty CAPI, przewidywany czas realizacji wywiadu – przeciętnie około 70
minut. Niektóre z pytań będą wykorzystywały fragmenty muzyczne prezentowane przez
ankietera respondentowi. Niedopuszczalne są jakiekolwiek inne formy wypełnienia
kwestionariusza (np. rozmowa telefoniczna, samodzielne wypełnienie przez respondenta w
całości lub w części). Ankiety takie będą potraktowane jako oszustwa ankieterskie i tym
samym nie zostaną przyjęte przez Zamawiającego oraz nie będą uwzględniane przy obliczaniu
response rate.
2. Próba założona: imienna z rejestru PESEL w wieku15+, próba liczy ok. 4100 przypadków,
w próbie będzie nadreprezentacja osób w wieku 15-27 lat (ok. 1050 osób) i osób z miast
liczących więcej niż 50 tysięcy mieszkańców (około 1900 osób). We wszystkich miastach
pow. 50 tys. mieszkańców osoby będą losowane w sposób prosty bezzwrotny; spośród
mniejszych miast i wsi wylosowana zostanie próba miejscowości a następnie w każdej z nich
wylosowana zostanie wiązka 8-osobowa. Próba losowa zostanie dostarczona przez
Zamawiającego.
4. Termin rozpoczęcia realizacji badania zasadniczego: pierwsza lub druga połowa
października 2018. Okres realizacji terenowej badania (fieldwork): 10 tygodni z możliwością
przedłużenia do 14 tygodni (por. p. 5, Przedmiot zamówienia).
5. Podstawowe materiały wykorzystywane przez ankietera: skrypt kwestionariusza, instrukcja
dla ankietera, karty respondenta, formularz Raportu z pracy ankietera pod wylosowanym
adresem (wypełniony dla każdej wylosowanej osoby).
6. Oczekujemy przygotowania przez Wykonawcę skryptu kwestionariusza w wersji
popilotażowej oraz minimum 3-krotnego jego przetestowania. Przetestowana wersja skryptu
zostanie przekazana Zamawiającemu co najmniej 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem
realizacji badania zasadniczego w terenie.
7. Zamawiający przygotuje dwa listy zapowiednie. Pierwszy list wysyła Wykonawca w
terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Drugi list (ofrankowany i zaadresowany) otrzymają
ankieterzy, który wyślą go ok. tydzień przed planowaną wizytą u danego respondenta.
8. Ankieter wręczy każdemu respondentowi upominek (bezwarunkowy, tzn. niezależnie od
tego, czy zgodzi się on na udział w badaniu), którego koszt poniesie Wykonawca i uwzględni
w kosztach badania.
9. Warunki, które musi spełniać każdy z Ankieterów skierowanych do wykonania zamówienia:
1) doświadczenie polegające na udziale w przynajmniej jednym badaniu CAPI o charakterze
naukowym/społecznym w ciągu 24 miesięcy poprzedzających badanie; minimum roczny staż
pracy ankieterskiej z zastosowaniem CAPI.
10. Oczekujemy dostarczenia listy imiennej ankieterów biorących udział w badaniu z
podaniem płci, wieku i informacji o doświadczeniu w realizacji badań naukowych/społecznych
CAPI prowadzonych na próbach imiennych. Lista taka zostanie dostarczona Zamawiającemu 2
tygodnie przed rozpoczęciem realizacji terenowej badania.
11. Szkolenie centralne regionalnych koordynatorów sieci ankieterskiej poprowadzi
Wykonawca w Warszawie (nie dotyczy, jeśli sieć ankieterska ma charakter scentralizowany).

12. W badaniu mogą brać udział wyłącznie ankieterzy, którzy będą wcześniej uczestniczyli w
osobistym szkoleniu (briefingu) do badania. Briefing ten będzie dotyczył zarówno
podstawowych standardów realizacji wywiadów w badaniach naukowych, jak i
kwestionariusza oraz Raportu z pracy ankietera pod wylosowanym adresem. Szkolenia te
poprowadzi Wykonawca, który przeszkoli ankieterów w zakresie wspomnianych standardów.
Oczekujemy, że szkolenia regionalne odbędą się w 4-5 lokalizacjach.
13. Podczas briefingu zostaną również uwzględnione omówienie i dyskusja sposobów unikania
odmów oraz konwersji odmów.
14. Realizacja próby: do wyczerpania, bez próby rezerwowej.
15. Wymagany response rate: co najmniej 55%, udział „braku kontaktu” nie więcej niż 4%.
Sposób obliczania response rate i „braku kontaktu” podany jest w dokumencie „Round 9
Survey Specification for ESS ERIC Member” (załącznik 6).
16. Zanim wywiad zostanie zakwalifikowany jako „brak kontaktu”, ankieter musi podjąć co
najmniej 4 próby kontaktu z wylosowaną osobą, w różne dni tygodnia i w różnych godzinach
(także wieczorem), w tym dwie próby muszą być podjęte w weekend. Między pierwszą próbą
kontaktu a ostatnią musi upłynąć co najmniej 2 tygodnie.
17. Wykonawca podejmie właściwe działania w celu osiągnięcia response rate 55%. Absolutne
minimum obejmuje:
(i) Generalne zmotywowanie ankieterów do realizacji badania:
(ii) Zmotywowanie ankieterów do wielokrotnych powrotów do trudnodostępnych
respondentów
(iii) Przeszkolenie ankieterów w zakresie unikania odmów i konwersji odmów oraz
zmotywowanie ich do podejmowania prób konwersji odmów
(iv) Wysyłka przez ankieterów drugiego listu zapowiedniego
(v) Wręczenie respondentom bezwarunkowego upominku
(vi) Nie więcej niż 48 wywiadów zrealizowanych przez jednego ankietera
(vii) Osobista pierwsza próba kontaktu z respondentem (nie telefoniczna). Kolejne próby
kontaktu mogą być telefoniczne, choć preferowane są osobiste jako bardziej skuteczne.
(ix) Zapewnienie jakości zrealizowanych wywiadów zgodnej ze standardami badań
naukowych (minimalizacja braków odpowiedzi i odpowiedzi typu „trudno powiedzieć”,
informacje o zawodzie i wykształceniu umożliwiające zaklasyfikowanie odpowiedzi według
klasyfikacji ISCO i ISCED).
18. Wykonawca zapewni systematyczną pracę ankieterów przez cały okres realizacji badania.
Pierwsza próba kontaktu (osobista) ze wszystkimi respondentami nastąpi w ciągu miesiąca od
rozpoczęcia realizacji terenowej.
19. Kontrolę pracy ankieterów przeprowadzi Zleceniodawca za pośrednictwem niezależnej
firmy. Bedzie to kontrola ok. 7% wywiadów zrealizowanych, 7% „braku kontaktu” i 7%
odmów. Zakwestionowane w wyniku kontroli wywiady nie będą uwzględniane przy obliczaniu
finalnego response rate i Wykonawca podejmie próbę ich zrealizowania. Podobnie w
przypadku zakwestionowania informacji ankietera o „braku kontaktu” i odmowie: Wykonawca
podejmie próbę zrealizowania wywiadów z osobami, o których ankieter podał nieprawdziwą
informację na temat ich niedostępności.
W przypadku zakwestionowania choćby jednego wywiadu, choćby jednej informacji o
niedostępności, zrealizowania choćby jednego wywiadu przy zastosowaniu innej techniki niż
CAPI (por. p. 1 powyżej) lub też realizacji wywiadu z osobą spoza próby, wszystkie wywiady
danego ankietera (zarówno zrealizowane, jak i niezrealizowane) zostaną poddane kontroli

przez niezależną, wskazaną przez Zamawiającego firmę, a koszty tej kontroli pokryje
Wykonawca. Koszt kontroli 1 przypadku wynosi, w zależności od zastosowanej metody
(osobista – telefoniczna), ok. 68 i 38 zł brutto.
Kontrola przeprowadzona przez Zleceniodawcę nie wyklucza kontroli przeprowadzonej przez
Wykonawcę.
20. W przypadku response rate niższego niż 55% (w sprawie sposobu jego obliczania zob. p.
17), Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar wg następujących zasad:
• 54,0% - 54,9%: 1% wartości kontraktu
• 53,0% - 53,9%: 2% wartości kontraktu
• 52,0% - 52,9%: 3% wartości kontraktu
• 50,0% - 51,9%: 5% wartości kontraktu
• 47,5% - 49,9%: 10% wartości kontraktu
• 45,0% - 47,4%: 15% wartości kontraktu
Jeśli osiągnięty response rate będzie niższy niż 45,0% Zamawiający zastrzega sobie prawo
odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów.
21. W przypadku odsetka „braku kontaktu” wyższego niż 4% (w sprawie sposobu jego
obliczania zob. p. 16), Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar wg następujących
zasad:
• 4,1% - 6,0%: 0,5% wartości kontraktu
• 6,1% - 8,0%: 1% wartości kontraktu
• 8,1% - 10,0%: 5% wartości kontraktu
• 10,1% – 15,0%: 10% wartości kontraktu
Jeśli odsetek „braku kontaktu” będzie wyższy niż 15,0% Zamawiający zastrzega sobie prawo
odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów.
22. Wykonawca ma obowiązek raportowania co dwa tygodnie stanu realizacji badania, tj.
informacji o liczbie zrealizowanych przypadków;
23. Zbiór danych dostarczony zostanie w formacie SPSS przez Wykonawcę w trakcie miesiąca
od zakończenia terenowej fazy badania. Wszystkie pytania otwarte zostaną zapisane w postaci
zmiennych tekstowych. Wykonawca zakoduje informacje o zawodzie respondenta, partnera,
matki i ojca respondenta zgodnie ze standardami ISCO-08. Pozostałe zmienne tekstowe nie
wymagają kodowania. W zbiorze danych znajdą się również informacje o wszystkich
przypadkach z próby wylosowanej, kodu gminy (TERYT), wielkości miejscowości
zamieszkania, wieku, płci danej osoby oraz o informacji o realizacji wywiadu i ewentualnych
przyczynach braku jego realizacji.
24. Wycena nie obejmuje sporządzenia raportu merytorycznego z badania. Zamawiający
oczekuje jednak podania szczegółowych informacji na temat jego realizacji, których wykaz
zostanie dostarczony Wykonawcy.
IV. Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony Formularz informacji (Wykaz głównych usług Wykonawcy) o
zrealizowanych w ciągu ostatnich 24 miesięcy badaniach naukowych/społecznych na

próbach losowych z użyciem CAPI wg wzoru stanowiącego zał. 2 niniejszego
Zaproszenia
2. Szczegółowy opis proponowanej metodologii badania wg niniejszego Zaproszenia
3. Kopię certyfikatu PKJPA lub certyfikatu równoważnego;
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.
V. Składanie ofert
1. Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 29 sierpnia 2018 do godziny 14:00
drogą elektroniczną – zeskanowaną ofertę należy wysłać na adres e-mail:
zamowienia@ifispan.waw.pl
2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: Dariusz Przybysz, e-mail
przybysz@ifispan.waw.pl; Kinga Zawadzka, e-mail: zamowienia@ifispan.waw.pl
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i winien skalkulować cenę ryczałtową
dla całości oferowanego przedmiotu zamówienia, podając cenę netto oraz cenę
powiększoną o podatek VAT.
4. Podmiot zainteresowany może zastrzec w ofercie, iż wszystkie lub niektóre informacje
związane z tym zamówieniem stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.
4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. 2003 Nr
153 poz. 1503 z późń. zm.) i w związku z tym nie mogą być nikomu udostępnione.
5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
6. Składając ofertę Wykonawca oświadcza, iż wykona przedmiot zamówienia zgodnie ze
wszystkimi wymaganiami Zamawiającego opisanymi w niniejszym Zaproszeniu, chyba że w
toku negocjacji wymagania te zostaną zmodyfikowane (por. p.7 poniżej) .
7. Zamawiający dopuszcza negocjacje oferty w celu doprecyzowania jej szczegółów,
warunków realizacji, w tym ustalenia ostatecznej ceny usługi, w szczególności, gdy cena oferty
najkorzystniejszej przekroczy kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację
zamówienia. O terminie i miejscu przeprowadzenia negocjacji wybrany oferent zostanie
powiadomiony telefonicznie.
8. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu
zamówienia, a płatność nastąpi, zgodnie z zapisem umowy, na podstawie jednej faktury, w
terminie do 30 dni po wykonaniu całości zamówienia i skontrolowaniu pracy ankieterów.
Kontrola pracy ankieterów zajmie ok. 30 dni.
9. Przed złożeniem ofert Wykonawcy mogą przesyłać Zamawiającemu uwagi i pytania
dotyczące treści niniejszego Zaproszenia. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający,
uwzględniając przesłane uwagi, może dokonać zmiany treści niniejszego Zaproszenia oraz
odpowiednio wydłużyć termin składania ofert. Uwagi i pytania prosimy przesyłać na adresy:
przybysz@ifispan.waw.pl oraz zamowienia@ifispan.waw.pl
10.Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o
rozstrzygnięciu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne.
VI. Kryteria oceny ofert
1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli została złożona po upływie terminu składania ofert, nie
spełnia warunku udziału w postępowaniu, nie uwzględnia wszystkich wymagań Zaproszenia,
bądź też zaistnieją inne uzasadnione okoliczności powodujące, iż jest ona niezgodna z
obowiązującymi przepisami.

2. W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może prosić Wykonawców o wyjaśnienia
dotyczące ich treści, jak również negocjować treść ofert z zachowaniem zasad przejrzystości
oraz uczciwego traktowania Wykonawców.
3. Powołana przez Zamawiającego Komisja wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród
ważnych ofert złożonych w postępowaniu, biorąc przy ocenie i porównaniu złożonych ofert
pod uwagę następujące kryteria (wg ważności kryterium):
* Cena
* Doświadczenie firmy badawczej w realizacji badań prowadzonych zgodnie z wymaganiami
przedstawionymi w opisie zamówienia. W szczególności chodzi o realizację badań
prowadzonych techniką wywiadu bezpośredniego w oparciu o próby imienne, w których
odsetek zrealizowanych wywiadów był wysoki.
* Opis metodologii badania i propozycji, dzięki którym możliwe będzie uzyskanie wysokiego
odsetka realizacji.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
5. Niniejsze Zaproszenie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla Wykonawców biorących udział w postepowaniu
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−
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−

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
Administratorem Pani/a danych osobowych jest Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej
Akademii Nauk (dalej IFiS PAN) w Warszawie, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa;
IFiS PAN powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się
za pomocą poczty elektronicznej pisząc na adres: iod@ifispan.waw.pl lub telefonicznie 22
6572721;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na „Dystynkcje muzyczne. Gust
muzyczny i stratyfikacja społeczna a procesy kształtowania się stylów życia Polaków”
prowadzonego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późn. zm.), na podstawie art. 4 pkt 3
lit. „e”; Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) oraz z uwzględnieniem zasad
wydatkowania środków publicznych określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.).
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja z
postępowania zostanie udostępniona wyłącznie na podstawie przepisów obowiązującego
prawa.
Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji oraz
końcowego rozliczenia badania „Dystynkcje muzyczne. Gust muzyczny i stratyfikacja
społeczna a procesy kształtowania się stylów życia Polaków”.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/a dotyczących jest
wymogiem koniecznym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Umowa na realizację terenową badania „Dystynkcje muzyczne. Gust muzyczny i
stratyfikacja społeczna a procesy kształtowania się stylów życia Polaków”
Zawarta dnia ................ 2018 r. w Warszawie pomiędzy:
Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Warszawie, adres ul.
Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, zwanym dalej Zamawiającym
reprezentowanym przez:
Prof. dr hab. ANDRZEJA RYCHARDA – Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej
Akademii Nauk
a
………………………, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
………., pod numerem wpisu: …….., NIP: ………., REGON: ………, wysokość kapitału
zakładowego …………,- PLN, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
1. ………..
Wybranym w wyniku procedury ogłoszenia zaproszenia do składania ofert w oparciu o
przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r.
poz. 87) oraz z uwzględnieniem zasad wydatkowania środków publicznych określonych w
przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077
ze zm.).
została zawarta umowa następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest realizacja badania pilotażowego oraz badanie zasadnicze w
ramach projektu „Dystynkcje muzyczne. Gust muzyczny i stratyfikacja społeczna a
procesy kształtowania się stylów życia Polaków”, realizowanego przez Instytut Filozofii i
Socjologii PAN.
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:
(i) Realizację badania pilotażowego (50 wywiadów) przy zastosowaniu techniki CAPI z
przygotowaniem skryptu;
(ii) Realizację badania zasadniczego na losowej próbie ok. 4100 osób w wieku 15+ przy
zastosowaniu techniki CAPI wraz z przygotowaniem poprawionego po pilotażu skryptu;
(iii) Szkolenie ankieterów do badania zasadniczego;
(iv) Przygotowanie zbioru danych z wywiadów w formacie SPSS. Szczegółowe kwestie
związane z formatem danych zostaną uzgodnione z Zamawiającym.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z terminami ich realizacji zawarty jest w
dokumencie Zaproszenie do składania ofert na realizację badania „Dystynkcje muzyczne.
Gust muzyczny i stratyfikacja społeczna a procesy kształtowania się stylów życia
Polaków”.
§2
Warunki realizacji przedmiotu umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w następujących terminach:

a/ Badanie pilotażowe zostanie zrealizowane we wrześniu 2018r.. Czas przewidziany na
realizację terenową pilotażu wynosi 10 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego
po szkoleniu ankieterów.
b/ Realizacja badania zasadniczego rozpocznie się w pierwszej lub drugiej połowie
października 2018r. Na terenową realizację badania zasadniczego przewidziane jest 10
tygodni. W uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać przedłużony do 14 tygodni.
Pierwsza próba kontaktu (osobista) ze wszystkimi respondentami nastąpi w ciągu miesiąca
od rozpoczęcia realizacji terenowej.
c/ Wskazane terminy mogą ulec niewielkim korektom
2. Pełny zbiór Wykonawca dostarczy w trakcie miesiąca od zakończenia terenowej fazy
badania. Wszystkie pytania otwarte zostaną zapisane w postaci zmiennych tekstowych.
Wykonawca zakoduje informacje o zawodzie respondenta, partnera, matki i ojca
respondenta zgodnie ze standardami ISCO-08. Pozostałe zmienne tekstowe nie wymagają
kodowania. W zbiorze danych znajdą się również wybrane informacje z bazy PESEL o
wszystkich przypadkach z próby wylosowanej, tj. kodu gminy (TERYT), wielkości
miejscowości, wieku, płci danej osoby jak również informacji o realizacji wywiadu i
ewentualnych przyczynach braku jego realizacji. Ponadto, Wykonawca ma obowiązek
przekazywania co dwa tygodnie od momentu rozpoczęcia realizacji badania informacji o
stanie jego realizacji, tj. liczbie zrealizowanych wywiadów.
3. Kwestionariusz, Raport z pracy ankietera pod wylosowanym adresem, założenia do
schematu losowania próby z operatu PESEL oraz inne materiały do badania dostarczy
Zamawiający.
4. Wstępną wersję kwestionariusza oraz pozostałych materiałów, stanowiących podstawę do
realizacji przez Wykonawcę badania pilotażowego Zamawiający dostarczy Wykonawcy 14
dni kalendarzowych przed rozpoczęciem realizacji tego badania. Natomiast ostateczną
wersję kwestionariusza oraz pozostałych materiałów do badania zasadniczego
Zamawiający dostarczy Wykonawcy 15 dni kalendarzowych przed jego rozpoczęciem.
5. Praca ankieterów będzie podlegać kontroli przez niezależną firmę, wybraną przez
Zamawiającego. Kontrolą objęte zostanie 7% wywiadów zrealizowanych, 7% braku
kontaktu i 7% odmów. Zakwestionowane w wyniku kontroli wywiady nie będą
uwzględniane przy obliczaniu finalnego response rate i Wykonawca podejmie próbę ich
zrealizowania. Podobnie w przypadku zakwestionowania informacji ankietera o „braku
kontaktu” i odmowie: Wykonawca podejmie próbę zrealizowania wywiadów z osobami, o
których ankieter podał nieprawdziwą informację na temat ich niedostępności.
W przypadku zakwestionowania choćby jednego wywiadu, choćby jednej informacji o
niedostępności, zrealizowania choćby jednego wywiadu przy zastosowaniu innej techniki
niż CAPI (por. p. 1 powyżej) lub też realizacji wywiadu z osobą spoza próby, wszystkie
wywiady danego ankietera (zarówno zrealizowane, jak i niezrealizowane) zostaną poddane
kontroli przez niezależną, wskazaną przez Zamawiającego firmę, a koszty tej kontroli
pokryje Wykonawca.
6. Strony przez cały okres wykonywania umowy będą ze sobą współpracować w celu
zapewnienia należytego i terminowego realizacji przedmiotu umowy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo bezpośredniego wglądu w prace Zespołu
realizującego badanie na każdym etapie.
8. Zlecenie wykonania części umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny

za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim
samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania własne.
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§3
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykona zgodnie ze wszystkimi
wymaganiami Zamawiającego, określonymi w Zaproszeniu do Umowy oraz
dotrzyma umówionych terminów.
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje
stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do osiągnięcia współczynnika realizacji (response rate)
55%. Sposób obliczania response rate podany jest w zał. 6 do Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się, że odsetek „braku kontaktu” z wylosowanymi
respondentami nie przekroczy 4%.
Wykonawca zobowiązuje się do osiągnięcia zrównoważonej (zbliżonej do danych dla
populacji) realizacji próby ze względu na podstawowe cechy społecznodemograficzne, w tym wielkość miejscowości i region zamieszkania respondenta
Wykonawca zobowiązuje się, że jakość zrealizowanych wywiadów będzie zgodna ze
standardami badań naukowych, określonymi w zał. 6 do Umowy oraz w Zaproszeniu.

§4
Odbiór
Przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę pełnego zbioru danych z badania (dalej:
Zbioru) nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, którego wzór stanowi
Załącznik nr 4 do Umowy.
Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od przekazania Zbioru dokona jego przyjęcia
lub przekaże Wykonawcy pisemny wniosek o uzupełnienie wraz z uzasadnieniem. Brak
oświadczenia w tym zakresie ze strony Zamawiającego we wskazanym wyżej terminie jest
jednoznaczny z przyjęciem bez zastrzeżeń przygotowanego przez Wykonawcę Zbioru.
W przypadku konieczności uzupełnień lub poprawek, Wykonawca dokona ich, w ramach
wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową, w terminie 7 dni roboczych od dnia
przekazania pisemnego wniosku Zamawiającego w tej sprawie.
Okres wprowadzania uzupełnień nie stanowi opóźnienia w rozumieniu § 8 ust. 1 umowy,
o ile zostanie zachowany 7 - dniowy termin, o którym mowa w ust. 3.
Przez odbiór Zbioru, Strony rozumieją potwierdzony pisemnie odbiór dokumentów
poprawionych.
Odbiór prac wskazanych w § 1 ust. 2 niniejszej umowy nastąpi w formie Protokołu
odbioru podpisanego przez przedstawicieli Stron zgodnie ze wzorem stanowiącym
Załącznik nr 5 do Umowy.
§5
Wynagrodzenie i płatności
Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy, wynosi netto
………………………, 00 zł (słownie: ………………….. złotych 00/100 groszy), brutto
…………………….., 00 zł (słownie: ……………………….00/100 groszy), zgodnie z
Formularzem Oferty, którego kopia stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.
Jeżeli Zamawiający nie zleci badań, o których mowa w § 1 ust. 2 Wykonawca nie będzie

miał możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego.
3. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za wykonany i odebrany przez
Zamawiającego przedmiot umowy, zgodnie z postanowieniami § 4 umowy.
4. Podstawą wystawienia faktury VAT i dokonania płatności jest podpisany przez Strony bez
zastrzeżeń Protokół odbioru prac stanowiących przedmiot umowy, o którym mowa § 4 ust.
6.
Należność płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy podane na
fakturze, w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury VAT.
5. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z postanowieniami w ust. 3 obejmuje wszelkie koszty
niezbędne do prawidłowej realizacji umowy, w tym koszty realizacji badania
pilotażowego i badania zasadniczego, koszt zakupu upominków, koszty sporządzenia i
przekazania Zamawiającemu zbiorów danych oraz kosztów z tytułu przeniesienia
autorskich praw majątkowych do wyników badań, a także zysk Wykonawcy oraz podatek
VAT.
6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
7. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca jest uprawniony do
żądania zapłaty odsetek za każdy dzień zwłoki, w wysokości odsetek ustawowych.
8. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem czynnym podatku VAT i posiada nadany
numer NIP ………………………… oraz REGON ………………………….
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§6
Postanowienia o poufności
Wykonawca oraz jego przedstawiciele są zobowiązani do zachowania poufności w
odniesieniu do wszystkich informacji uzyskanych od Zamawiającego oraz jego
pracowników, niezależnie od formy ich przedstawienia lub zakomunikowania oraz do
nieudostępniania osobom trzecim w żaden sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego, pod rygorem zapłaty kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 6.
Wyniki badań oraz inne materiały wykonane przez Wykonawcę i przekazane
Zamawiającemu w ramach realizacji niniejszej umowy stanowią wyłączną własność
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do nie ujawniania, nie publikowania i nie
przekazywania osobom trzecim wyników badań ani innych materiałów wykonanych w
ramach niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy przedmiotu badań oraz
wszystkich danych uzyskanych w związku z realizacją umowy.
Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą także zachowania przez Wykonawcę w
tajemnicy wyników badań uzyskanych w związku z realizacją umowy.
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za osoby realizujące niniejszą umowę w
jego imieniu, a za ich działania lub zaniechania ponosi odpowiedzialność jak za działania
lub zaniechania własne.
Jeżeli Wykonawca wykorzystał, w związku z wykonywaniem umowy stanowiące jego
tajemnice niejawne informacje nierozpowszechnione do publicznej wiadomości
(w szczególności know-how, prawnie chronione tajemnice), w szczególności dotyczące
idei, pomysłów, koncepcji, założeń, zasad działania, narzędzi lub innych materiałów
badawczych, technik, metodologii, procedur badawczych, oprogramowania lub innych
rezultatów pracy intelektualnej, a Zamawiający wszedł w posiadanie takich informacji w

związku z wykonywaniem umowy lub przy tej okazji, Zamawiający jest zobowiązany do
zachowania w tajemnicy tych informacji.
7. Za naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy nie będzie uważane ujawnienie tajemnicy
w wyniku obowiązku wynikającego z przepisów prawa, na uprawnione żądanie
właściwych władz lub organów państwa, a także wymogów związanych z pełnym opisem
przebiegu badania.
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§7
Prawa autorskie
Z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, Wykonawca przenosi na
Zamawiającego własność nośników, na których zapisane są wyniki badania, o których
mowa w § 2 ust. 2 oraz przenosi na Zamawiającego przysługujące mu wyłącznie autorskie
prawa majątkowe i prawa pokrewne bez ograniczenia czasowego i terytorialnego do
wyników badania powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy, obejmujące
następujące pola eksploatacji:
1) Przetwarzanie,
2) Utrwalanie,
3) Zwielokrotnianie dowolną techniką,
4) Wprowadzanie do obrotu,
5) Wprowadzanie do pamięci komputera,
6) Publiczne wykonywanie oraz publiczne odtwarzanie,
7) Wystawianie,
8) Wyświetlanie,
9) Wprowadzenie do sieci komputerowej,
10) Wprowadzenie do sieci Internet.
Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z wyników badania na
poszczególnych polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1, ani z tytułu wykonywania
przez Zamawiającego zależnego prawa autorskiego.
Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonywania tłumaczeń, nieodpłatnych przeróbek
i adaptacji wyników badania. Na opracowaniach powstałych na podstawie utworów
pierwotnych Zamawiający zamieści tytuł oraz wskaże nazwę Wykonawcy:
Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystywanie wyników badania i wykonywanie przez
Zamawiającego zależnego prawa autorskiego w sposób określony w ust. 1, ust. 2 i ust. 3.
Zamawiający zamieści, przy każdej prezentacji lub publikacji danych uzyskanych w
wyniku niniejszej umowy, informację o Wykonawcy.
§8
Kary umowne
Strony zastrzegają możliwość naliczania kar umownych za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie przedmiotu umowy:
a/ za nieprzekazanie wyników badania zgodnie z terminem i warunkami określonymi w
umowie w § 2 ust. 2, w tym za nieusunięcie wad lub opóźnienie w usunięciu wad w
przekazanych wynikach badania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w
wysokości 0,3 % wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia,
b/ za nie wykonanie w terminie świadczeń (czynności), o których mowa w § 2 ust.1,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,3 % wynagrodzenia za każdy
dzień opóźnienia poszczególnych świadczeń,

2.

W przypadku osiągnięcia niższego response rate niż wskazany w § 3 ust. 3 Zamawiający
zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych wg następujących zasad:
• 54,0% - 54,9%: 1% wartości kontraktu
• 53,0% - 53,9%: 2% wartości kontraktu
• 52,0% - 52,9%: 3% wartości kontraktu
• 50,0% - 51,9%: 5% wartości kontraktu
• 47,5% - 49,9%: 10% wartości kontraktu
• 45,0% - 47,4%: 15% wartości kontraktu

Jeśli osiągnięty response rate będzie niższy niż 45,0% Zamawiający zastrzega sobie prawo
odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów.

3.

W przypadku wyższego odsetka odsetek „braku kontaktu” niż wskazany w § 3 ust. 4
Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych wg następujących
zasad:
• 4,1% - 6,0%: 0,5% wartości kontraktu
• 6,1% - 8,0%: 1% wartości kontraktu
• 8,1% - 10,0%: 5% wartości kontraktu
• 10,1% – 15,0%: 10% wartości kontraktu

Jeśli odsetek „braku kontaktu” będzie wyższy niż 15,0% Zamawiający zastrzega sobie prawo
odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów.
4.

5.

6.

7.

1.

2.

Za odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn
zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 10 % wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 1 według wartości netto.
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych, o ile wysokość poniesionej szkody przekracza wysokości kar umownych lub
szkoda powstała z przyczyn, dla których strony nie zastrzegły kar umownych.
W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad poufności, o których mowa w § 6,
Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1000 zł za każde
naruszenie tam wyszczególnione.
Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnej kary umownej z wynagrodzenia
Wykonawcy.
§9
Siła wyższa
Strony nie odpowiadają względem siebie z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązania oraz opóźnienia w realizacji, jeżeli nastąpiło to z powodu
okoliczności siły wyższej.
Za okoliczności siły wyższej uznaje się okoliczności o charakterze zewnętrznym, mające
nadzwyczajny charakter, nie dające się przewidzieć oraz którym nie można zapobiec.
W szczególności są to zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych (np. powodzie,
huragany, itp.) lub nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego (wojna, stan wyjątkowy,

ogłoszenia stanu klęski żywiołowej). Nie uznaje się za siłę wyższą
w szczególności:
1) Strajków w przedsiębiorstwach należących do stron, strajków służb publicznych;
2) Utraty lub wstrzymania zewnętrznych źródeł finansowania bądź też pogorszenia
standingu finansowego z innych przyczyn; W szczególności za siłę wyższą nie uważa
się wstrzymania lub ograniczenia kredytu bądź gwarancji udzielonych przez instytucję
finansową,
3) Trudności w zatrudnieniu osób o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania
zobowiązania.
3. W przypadku, gdy działanie sił wyższych może wpłynąć na przebieg lub wynik badań
objętych przedmiotem umowy strony umowy - pod rygorem utraty uprawnieńobowiązane są informować się wzajemnie o wystąpieniu okoliczności stanowiących siłę
wyższą w terminie trzech dni od dnia, w którym dowiedzieli się o wystąpieniu siły
wyższej bądź od dnia, w którym z zachowaniem należytej staranności winni stwierdzić jej
wystąpienie.
4. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strony przeprowadzą konsultacje w celu ustalenia
dalszego postępowania.
§ 10
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w
umowie i obowiązujących przepisach, jak i z przyczyn, o których mowa poniżej:
a) Zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia –
odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w formie pisemnej w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub nie wykonuje umowy w ustalonym terminie – odstąpienie od umowy w tym
przypadku może nastąpić w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia powzięcia
wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienia od umowy z tej
przyczyny;
c) Wykonawca przekroczył termin, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2 umowy,
d) W stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, jeżeli sąd
odmówi ogłoszenia upadłości, z uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie
upadłości, jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ powodujący zagrożenie
dla realizacji umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, jeżeli w
wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku
Wykonawcy lub jego znacznej części - odstąpienie od umowy w tym przypadku
może nastąpić w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o
okolicznościach uzasadniających odstąpienia od umowy z tej przyczyny;
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w terminach, o
których mowa w ust. 1 i 2 powyżej.
3. Powyższe uprawnienia nie uchybiają możliwości odstąpienia przez którąkolwiek ze
stron od umowy, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 491
z jednoczesnym wyznaczeniem dodatkowego terminu do wykonania, z zagrożeniem, że
po tym terminie strona domagająca się wykonania będzie uprawniona do odstąpienia od
umowy i żądania naprawienia szkody wywołanej brakiem wykonania.
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§ 11
Wypowiedzenie umowy
Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z przyczyn, o których
mowa poniżej:
a) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami lub rażąco
nie wywiązuje się z obowiązków określonych w umowie;
b) Zwłoka w złożeniu zbiorów danych z badania wynikająca z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy trwa dłużej niż 10 (słownie: dziesięć) dni kalendarzowych;
c) Wykonawca nie usunął wad badań lub ich wyników w wyznaczonym terminie lub
odmówił ich usunięcia;
d) Wady badań lub ich wyników są istotne i nie dają się usunąć.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający
opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia w terminie 60 dni kalendarzowych od upływu
terminu zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 5 umowy.
Odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie powinno nastąpić pod rygorem nieważności w
formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.
Odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy nie ogranicza Zamawiającemu prawa
do naliczenia kar umownych i żądania odszkodowania.
§ 12
Zmiana umowy
Niedopuszczalne są zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmian nieistotnych, jak
również zmian przewidzianych przez Zamawiającego w niniejszej umowie.
Strony umowy dopuszczają dokonanie zmiany umowy w następujących przypadkach, gdy:
a)
Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu umowy;
b)
Konieczne stanie się wydłużenie terminu realizacji umowy, o okres do 3 miesięcy, w
związku z niemożliwością realizacji przedmiotu umowy w zakładanym terminie, z
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, które nie były do przewidzenia w
momencie podpisania umowy.
Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 2 jest możliwe wyłącznie w trybie pisemnego
aneksu do umowy.
Zmiana przepisów o podatku od towarów i usług, która wejdzie w życie po dniu zawarcia
niniejszej umowy, bądź jej aneksów, spowoduje automatyczną zmianę stawki brutto, w
wyniku zastosowania zmieniającej się stawki podatku od towarów i usług. Zmiana ta nie
wymaga podpisania aneksu do umowy.

§ 13

Przedstawiciele stron
1. Wszelką korespondencję (w tym faktura VAT) dotyczącą realizacji umowy Wykonawca
będzie kierować do Zamawiającego na adres: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej
Akademii Nauk, 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
2. Do koordynacji całości spraw związanych z niniejszą umową Zamawiający wyznacza:
- p. ……………………..tel. 22 ………………, e-mail: …………..@ifispan.waw.pl.
- p. ……………………, tel. 22 ………………., e-mail: ………….@ifispan.waw.pl
3. Do koordynacji całości spraw związanych z niniejszą umową Wykonawca wyznacza:
- p. .................................. tel. ....................., e-mail: ................................
4. Strony zastrzegają sobie możliwość zmiany osób wymienionych w ust. 2 i 3 bez zgody
drugiej strony. Strona zmieniająca powiadomi drugą stronę o zmianie osób w formie
pisemnej. Zmiana ta, nie jest zmianą umowy, w rozumieniu postanowień umowy.
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§ 14
Dane osobowe
Zleceniobiorca będzie wykonywał obowiązek przetwarzania danych osobowych zgodnie z
poleceniami Zleceniodawcy oraz zgodnie z postanowieniami 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), d a l e j : R O D O .
Wykonawca oświadcza, że posiada środki organizacyjne i techniczne, o których mowa w
art. 32 RODO oraz, że spełnia wymagania określone w przepisach RODO. W
szczególności wykonawca oświadcza, że:
a) wprowadził politykę bezpieczeństwa informacji;
b) stworzył, opisał w instrukcjach i stosuje przy przetwarzaniu danych odpowiednie
procedury i zabezpieczenia techniczne, logistyczne i prawne, wymagane przepisami
prawa;
c) przeprowadził właściwe szkolenie dla pracowników, zatrudnionych przy
przetwarzaniu danych;
d) prowadzi listę osób upoważnionych do przetwarzania danych;
e) dopilnował, aby wszyscy pracownicy, biorący udział w przetwarzaniu danych
osobowych, zobowiązali się na piśmie do zachowania ich w tajemnicy.
f) Uzyskał zgody respondentów niezbędne do przeprowadzenia badania
Wykonawca powiadamia niezwłocznie Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie
24 godzin licząc od momentu pozyskania informacji o zdarzeniu, o każdym przypadku:
a) stwierdzenia naruszania ochrony danych osobowych;
b) wszczęcia postępowania przez odpowiednie władze, związanym z przetwarzaniem
danych osobowych.
Wykonawca zobowiązuje się do szczególnej ochrony przekazanych mu do przetwarzania
danych osobowych, a w szczególności do:
a) zachowania ich w tajemnicy i nie przekazywania ich osobom trzecim;
b) nie wykorzystywania ich do żadnego innego celu poza określonym Umową;
Nie później niż z chwilą zakończenia realizacji danego zlecenia lub Zamówienia
Wykonawca anonimizuje lub usuwa posiadane dane osobowe respondentów.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów o
ochronie danych osobowych.
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§ 15
Postanowienia końcowe
Spory, które mogą powstać w związku z wykonaniem niniejszej umowy, strony
zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie. W razie braku możliwości polubownego
załatwienia sporu, strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
O ile umowa nie stanowi inaczej wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz ogłoszenia
dokonywane przez Strony, a wynikające z postanowień umowy winny być dokonywane
wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie
praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r Nr 90,
poz. 631 z późn. zm.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia
dyrektywy 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016)
W razie zmian danych rejestrowych Wykonawcy, mających znaczenie dla zawartej
umowy, Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o nich Zamawiającego, pod rygorem
skutków prawnych dla Wykonawcy, wynikających z faktu niepowiadomienia.
Reprezentanci Wykonawcy podpisują umowę oświadczając, że są umocowani do
reprezentacji, a złożone dokumenty wymienione na wstępie i dołączone do umowy są
zgodne ze stanem faktycznym firmy Wykonawcy w momencie podpisywania umowy.
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 2
egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Umowa zawiera ….. stron ponumerowanych i parafowanych. Załączniki wymienione w
treści umowy stanowią jej integralną część.

Wykaz załączników do umowy:
1. Formularz oferty
2. Wypełniony Formularz informacji (Wykaz głównych usług Wykonawcy) o zrealizowanych
w ciągu ostatnich 24 miesięcy badaniach naukowych/społecznych na próbach losowych z
użyciem CAPI wg wzoru stanowiącego zał. 2 do Zaproszenia
3. Kopia certyfikatu PKJPA lub innego równoważnego certyfikatu
4. Protokół zdawczo-odbiorczy Pełnego Zbioru Danych z badania
5. Protokół odbioru całości prac stanowiących przedmiot umowy
6. Dokument ‘Round 9 Survey Specification for ESS ERIC Member, Observer and Guest
Countries
7. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

Załącznik nr 1
______________ 2018 r.
OFERTA
dla:
Instytut Filozofii i Socjologii
Polskiej Akademii Nauk (IFiS PAN)
w Warszawie
ul. Nowy Świat 72,
00-330 Warszawa

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu na realizację badania:
„Dystynkcje muzyczne. Gust muzyczny i stratyfikacja społeczna
a procesy kształtowania się stylów życia Polaków”

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(nazwa i dokładny adres wykonawcy)
1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Zaproszeniu do
składania ofert, zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego;
2. Oferujemy wykonanie wszystkich usług i innych świadczeń składających się na przedmiot
zamówienia za łącznym wynagrodzeniem w kwocie _______________ zł netto i
_______________ zł brutto. W kwocie brutto uwzględniony jest podatek VAT ____%;
3. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminach wskazanych w
Zaproszeniu;
4. Oświadczamy, że wynagrodzenie za każdy element wykonanej usługi obejmuje wszystkie
koszty
konieczne
do
poniesienia,
aby
usługa
została
zapewniona
i wykonana zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego, zgodnie
z obowiązującymi przepisami i obowiązującymi w tym zakresie standardami i normami
(należyta staranność);
5. Akceptujemy wszystkie postanowienia zawarte w Zaproszeniu, w tym warunki płatności za
wykonanie zamówienia, określone przez Zamawiającego;

6. Oświadczamy, że akceptujemy istotne postanowienia umowy, podane w Załącznikach do
Zaproszenia, które zostaną wprowadzone do treści umowy i zobowiązujemy się,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą i na
warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
7.

Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu*

8. W załączeniu przedkładamy:
załącznik nr
____________________
załącznik nr
____________________
załącznik nr
____________________
załącznik nr
____________________

______________________________
czytelny podpis osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy lub podpis i
stempel

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio
jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie
do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie i wpisanie słów „nie dotyczy”).

Załącznik nr 2
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)
WYKAZ GŁÓWNYCH USŁUG WYKONAWCY

Składając ofertę w postępowaniu na przeprowadzenie badania pilotażowego i
zasadniczego w ramach projektu „Dystynkcje muzyczne. Gust muzyczny i
stratyfikacja społeczna a procesy kształtowania się stylów życia Polaków”
oświadczamy, że w ciągu ostatnich 24 miesięcy zrealizowaliśmy w terenie następujące
badania naukowe/społeczne na próbach losowych z zastosowaniem techniki CAPI i
przygotowaliśmy zbiór danych. Oświadczamy również, że badania te zostały
zrealizowane zgodnie ze standardami badań naukowych. Niniejszy wykaz stanowi
potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego wymaganej wiedzy i doświadczenia,
zawartego w Zaproszeniu
Badanie 1
1. Tytuł badania
2. Całkowita wartość brutto
3. Czas realizacji: od ... do...
4. Nazwa, adres i telefon zleceniodawcy
5. Wielkość próby założonej
6. Rodzaj wykorzystanej próby
a. Imienna
b. Adresowa
c. Inna – jaka?
7. Badana populacja
8. Osiągnięty odsetek realizacji próby założonej, bez odejmowania jednostek
nieodstępnych (completion rate)
9. Poświadczenia, referencje czy publikacje (lub inne dokumenty, bądź oświadczenia,
potwierdzające należyte wykonanie usług dotyczących wykonanych badań).
Badanie 2

Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2018
roku.

.....................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy)

Załącznik nr 3
Kopia certyfikatu PKJPA lub innego równoważnego certyfikatu
Załącznik nr 4

Warszawa, dnia……………..

Protokół zdawczo-odbiorczy
Na podstawie umowy______________ z dnia ________, dotyczącej wykonywania
……………………………………….:
Wykonawca w dniu _____ przekazał, a Zamawiający otrzymał wyniki badania
_________________ w formie:
- ______________________________,
- ______________________________.

ze strony Zamawiającego:

ze strony Wykonawcy:

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

Załącznik nr 5
Protokół odbioru całości prac stanowiących przedmiot umowy
na realizację badania
pn. „Dystynkcje muzyczne. Gust muzyczny i stratyfikacja społeczna
a procesy kształtowania się stylów życia Polaków”
Do umowy nr…………………………………………… z dnia…………………….r.,
sporządzony dnia……………………..r. przy udziale przedstawicieli:
Wykonawcy:
……………………………………..

Zamawiającego:
…………………………………………

……………………………………..

.................................................................

……………………………………..
…………………………………….

00-…. Warszawa
ul. ………………….

Imię i nazwisko przedstawiciela:
1……………………………………
2……………………………………

Imię i nazwisko przedstawiciela:
1……………………………………
2……………………………………

1. Zamawiający i Wykonawca niniejszym oświadczają, że Wykonawca wywiązał się
z realizacji przedmiotu umowy, którym była:
a. Realizacja badania pilotażowego (50 wywiadów) przy zastosowaniu
techniki CAPI wraz z przygotowaniem skryptu
b. Realizacja badania zasadniczego na losowej próbie 4100 osób w wieku 15+
przy zastosowaniu techniki CAPI wraz z przygotowaniem poprawionego po
pilotażu skryptu
c. Szkolenie ankieterów do badania zasadniczego
d. Przygotowanie zbioru danych z wywiadów w formacie SPSS wg
dostarczonego przez Zamawiającego formatu.
2. Wykonawca wywiązał się ze zobowiązań określonych w postanowieniach umowy
bez zastrzeżeń,
z zastrzeżeniami: ………………………………………………………………..
3. Uwagi:…………………………………………………………………………..
po stronie
po stronie
WYKONAWCY

ZAMAWIAJĄCEGO

.........................................
Imię i nazwisko orazpodpis
osoby/osób wyznaczonych
do nadzoru umowy

.............................................
Imię i nazwisko oraz podpis
osoby/osób wyznaczonych
do nadzoru umowy

