ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZĄCE DORADZTWA W ZAKRESIE REALIZACJI ZAŁOŻEŃ PLANU EWALUACJI
ROZPORZĄDZENIA WS. WARUNKÓW I TRYBU UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ
I POMOCY DE MINIMIS Z POŚREDNICTWEM NCBR

1. WSTĘP I UZASADNIENIE REALIZACJI BADANIA
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest agencją wykonawczą Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, której głównym zadaniem jest wspieranie polskich przedsiębiorstw i jednostek
naukowych w opracowaniu oraz wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań i technologii zwiększających
innowacyjność, a tym samym konkurencyjność polskiej gospodarki. Działalność NCBR w dużej mierze
koncentruje się na wzmacnianiu współpracy między biznesem a naukowcami w celu tworzenia
i wykorzystania wyników badań naukowych w gospodarce.
NCBR jest również Instytucją Pośredniczącą (IP) w ramach I i II osi priorytetowej Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz I i IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój.
W związku z planowanym uruchomieniem nowego programu pomocowego w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój powstał projekt planu ewaluacji, która będzie mieć za zadanie
dostarczyć informacji na temat bezpośrednich i pośrednich efektów udzielanej pomocy. Będzie ona
oparta o metody kontrfaktyczne charakteryzujące się dużą danochłonnością. W związku powyższym
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowuje projekt systemu zbierania danych na potrzeby ww.
ewaluacji. W ramach realizacji tego zadania wystąpiła potrzeba profesjonalnego doradztwa z zakresu
realizacji metod kontrfaktycznych oraz analiz statystycznych, co stanowi przedmiot niniejszego
zamówienia.

2. Cel zamówienia
Celem

niniejszego

zamówienia

jest

realizacja

doradztwa

w

zakresie

metod

kontrfaktycznych oraz analiz statystycznych na potrzeby zbierania danych niezbędnych
do procesu ewaluacji pomocy publicznej udzielanej na postawie Rozporządzenia Ministra

Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej
i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (zwanego
dalej Rozporządzeniem lub Programem Pomocowym) w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój.

3. ZAKRES ZAMÓWIENIA
Doradztwo w zakresie metod kontrfaktycznych oraz analiz statystycznych na potrzeby zbierania
danych niezbędnych do procesu ewaluacji pomocy publicznej udzielanej na postawie Rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i
pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (zwanego dalej
Rozporządzeniem lub Programem Pomocowym) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój.
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Doradztwo to będzie realizowane w ramach umowy ramowej rozliczanej w formie stawek
godzinowych według ustalonego cennika na podstawie przesłanych zestawień czasu pracy
podsumowujących realizację danego zadania, jednak nie częściej niż raz w miesiącu.

4. TERMIN REALIZACJI
Doradztwo będzie świadczone do końca 2015 roku.

5. KRYTERIA DOSTĘPU DLA WYKONAWCÓW
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i potencjał
w zakresie:


realizacji metod kontrfaktycznych (min. propensity score matching, regression discontinuity
design, difference in differences),



zaawansowanych analiz statystycznych (np. analiza szeregów czasowych, modelowanie
strukturalne, ANOVA, korelacje, modele regresji liniowych i krzywoliniowych, regresja
logistyczna,

analizy

segmentacyjne,

fuzzy

clustering,

analizy

dyskryminacji,

analizy

korespondencji, analizy rzetelności, testy nieparametryczne, analiza szeregów czasowych,
modelowanie strukturalne),
oraz dysponują zespołem, w skład którego wchodzi ekspert posiadający doświadczenie w realizacji
min. 2 projektów badawczych z wykorzystaniem metod kontrfaktycznych oraz min. 1 projektu
doradczego dot. wykorzystania baz danych administracji publicznej do badań o charakterze
kontrfaktycznym.

6. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:
1. Cena za godzinę świadczonej usługi doradczej - 100%.

7. FINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, Pomoc Techniczna.

8. INFORMACJE DODATKOWE
Termin przekazania odpowiedzi na zapytanie ofertowe mija 9 lutego 2015 r. Oferty przesłane po
tym terminie zostaną odrzucone.
Wszelkie pytania/wątpliwości dotyczące zapytania ofertowego proszę kierować na adres przesłać
na adres

monika.wozniak@ncbr.gov.pl

Oferty/odpowiedzi na niniejsze zapytanie mogą być przesyłane mailem (skany dokumentów
podpisane

przez

osobę

upoważnioną

do

reprezentacji

Wykonawcy)

na

adres

monika.wozniak@ncbr.gov.pl. Oferty na realizację zamówienia powinny zostać przesłane wraz z
załącznikami (tj. oświadczeniem o potencjale do realizacji badania oraz wykazem usług).
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
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Zamawiający zastrzega możliwość niewybrania oferty w niniejszym postępowaniu bez podania
przyczyny. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na wzorze stosowanym przez
Zamawiającego.

9. ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz oferty
2. Oświadczenie o potencjale do realizacji badania
3. Wykaz usług

Strona 3/8

Załącznik Nr 1
Formularz oferty

__________________________
pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ OFERTY
dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
.....................................................................................................................................................
PEŁNA NAZWA WYKONAWCY
.....................................................................................................................................................
ADRES Z KODEM POCZTOWYM
……………………………………………….……….

……………………………………………………

NR FAKSU

E-MAIL

………………...……………

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

NIP

REGON

.....................................................................................................................................................
IMIONA I NAZWISKA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA
I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU WYKONAWCY
Realizacja doradztwa w zakresie metod kontrfaktycznych oraz analiz statystycznych na
potrzeby zbierania danych niezbędnych do procesu ewaluacji pomocy publicznej
udzielanej na postawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie

warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (zwanego dalej Rozporządzeniem lub Programem
Pomocowym) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Nawiązując do otrzymanego Zapytania Ofertowego oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w
Zapytaniu Ofertowym za cenę:
Cena netto oferty za 1 godzinę świadczenia usługi: ………..………………………...
słownie złotych: ....................................................................................................................
Wysokość stawki podatku VAT ……………..%
Wartość podatku VAT……………………………………………………………..
Cena brutto oferty za 1 godzinę świadczenia usługi: ………..………………………...
słownie złotych:
.........................................................................................................................

Strona 4/8

* Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane

z realizacją zamówienia (w tym m.in. ewentualne upusty i rabaty).
Oświadczamy, że:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do treści Zapytania ofertowego oraz załączników będących
integralną częścią zapytania.
Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu i w załącznikach będących integralną
częścią zapytania ofertowego.
Złożona przez nas oferta jest zgodna z treścią zapytania i załącznikami będącymi integralną
częścią zapytania.
Akceptujemy termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego;
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
Oświadczam(-y), iż realizację przedmiotu zamówienia:
w zakresie1 ………………………………………………………………………………….
powierzę(-my) podwykonawcy(-om), po zawarciu stosownej umowy.
Oferta została złożona na … stronach, ponumerowanych od nr … do nr …
Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są następujące dokumenty:

1.

Treść zapytania ofertowego

2.

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

3.

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

…………………………………

……………………………….

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej

1

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część prac podwykonawcy(-om) powinien wpisać powierzony zakres prac. W przypadku
braku miejsca sporządzić stosowną informację w postaci załącznika do składanej oferty. Jeżeli Wykonawca nie zamierza
powierzyć części prac podwykonawcy(-om) punktu tego może nie wypełniać lub wpisać odpowiednią informację.
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Załącznik Nr 2
Oświadczenie o potencjale do realizacji badania

…………………………………….
Pieczęć firmowa Wykonawcy
Oświadczenie Wykonawcy *

o spełnieniu warunków dotyczących potencjału do realizacji badania

Składając ofertę na realizację doradztwa w zakresie metod kontrfaktycznych oraz analiz statystycznych
na potrzeby zbierania danych niezbędnych do procesu ewaluacji pomocy publicznej udzielanej na
postawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu
udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju (zwanego dalej Rozporządzeniem lub Programem Pomocowym) w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój oświadczam/y, że spełniam/y warunki dotyczące potencjału do

realizacji doradztwa tzn.:


Posiadamy wiedzę i umiejętności dot. realizacji metod kontrfaktycznych (min. propensity score
matching, regression discontinuity design, difference in differences),



Posiadamy wiedzę i umiejętności dot. zaawansowanych analiz statystycznych (np. analiza
szeregów czasowych, modelowanie strukturalne, ANOVA, korelacje, modele regresji liniowych
i krzywoliniowych, regresja logistyczna, analizy segmentacyjne, fuzzy clustering, analizy
dyskryminacji, analizy korespondencji, analizy rzetelności, testy nieparametryczne, analiza
szeregów czasowych, modelowanie strukturalne),

oraz dysponuje/my zespołem, w skład którego wchodzi ekspert posiadający doświadczenie w realizacji
min. 2 projektów badawczych z wykorzystaniem metod kontrfaktycznych oraz min. 1 projektu
doradczego dot. wykorzystania baz danych administracji publicznej do badań o charakterze
kontrfaktycznym.

…………………………………

…………………………………………………

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej

* Podpisuje Wykonawca składający ofertę samodzielnie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.
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Załącznik nr 3
Wykaz usług

………………………………………
Pieczęć firmowa Wykonawcy

Wykaz projektów badawczych z wykorzystaniem metod kontrfaktycznych oraz projektów doradczych dot. wykorzystania baz danych
administracji publicznej do badań o charakterze kontrfaktycznym w okresie ostatnich 3 lat2 przed upływem terminu składania ofert
W tabeli poniższej należy umieścić informacje o zamówieniach w zakresie usług objętymi przedmiotem niniejszego zamówienia, które zostały należycie
zrealizowane lub/i realizowanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich trzech lat.
Lp.
Wykonawca

Zamawiający

(pełna nazwa)

Adres, telefon
Zamawiającego

Wartość brutto
usługi określona w
umowie

Data (dzień,
miesiąc, rok)
wykonania
zamówienia

Wielkość próby z
zaznaczeniem czy badanie
było realizowane na
przedsiębiorcach,
jednostkach naukowych

Czy badania miało
charakter ogólnopolski
(proszę wpisać tak/nie)

1
2
3
*Do powyższego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione usługi zostały wykonane należycie.

…………………………………
miejscowość, data

2

………………………………………………
podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej

lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy należy wpisać usługi zrealizowane w tym okresie, odpowiadające wymaganiom opisanym w pkt 5. Zapytania ofertowego
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