
1 
 

 

 

Zapytanie ofertowe 1/TRAKT/2018 
z dnia 12.12.2018 r.  

Przedmiot zamówienia:  

Wykonanie badania wśród menedżerów wraz ze stworzeniem prototypu gry szkoleniowej 
uzupełniającej luki kompetencyjne określone w badaniu, wraz z przekazaniem praw autorskich do 
prototypu gry szkoleniowej.  

 
Badanie zostanie wykonane i współfinansowane ze środków Unijnych w ramach realizacji projektu 
GRA-jmy kompetencjami w ramach konkursu Fundusz Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy.  
Oś Piorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu 
Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje 
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych. 

Wykonawca powinien przekazać zamawiającemu materiał w plikach pozwalających na dalszą ich 
modyfikację zgromadzonych na zewnętrznym nośniku danych. 

Miejsce i sposób składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje termin wpłynięcia 
oferty) do siedziby Firmy w zamkniętej kopercie opatrzonej tytułem zamówienia do 21 grudnia 
2018 r do godziny 10.00. 

2. Zaleca się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była spięta w sposób uniemożliwiający 
jej zdekompletowanie, a każda ze stron oferty była ponumerowana i zaparafowana przez 
Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

3. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby 
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do 
oferty, o ile umocowanie nie wynika z innych załączonych dokumentów. 

4. W przypadku braku pieczęci imiennej osoby podpisującej ofertę, podpisy Wykonawcy w 
formularzu oferty oraz innych załączonych do niej dokumentach powinny być czytelne. 

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
6. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Firma Szkoleniowa TRAKT, ul. M. 

Skłodowskiej-Curie 41, 87-100 Toruń.  
7. Wykonawca winien umieścić ofertę z załączonymi dokumentami w zamkniętej kopercie, opisać 

nazwą, adresem Wykonawcy oraz napisem: „Oferta w ramach zapytania 1/TRAKT/2018 - nie 
otwierać przed dniem 21 grudnia 2018 r. godz. 10.00” 
Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Tomasz Radkiewicz 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

512-612-304 
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Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest: 

 opracowanie modelu badawczego wokół problemu zarządzania młodym pokoleniem  
(pracownicy z roczników po 1990 r). w bankowości spółdzielczej, 

 opracowanie i przeprowadzenie badania pilotażowego wśród 10 menagerów BS,  
 realizacja badania na reprezentatywnej próbie min. 200 respondentów (menegerów 

bankowości spółdzielczej średniego i wyższego szczebla). Założenie projektu zakłada badanie 
min. w formie ankiet internetowych i/lub telefonicznych.  

 przygotowanie raportu z badania,  
 opracowanie na podstawie wyników badania prototypu gry szkoleniowej kształcącej 

potrzebne kompetencje menedżerskie. 
 
Wykonawca przekaże zamawiającemu prawa autorskie do prototypu gry szkoleniowej. 

Kategoria ogłoszenia 

Usługi 

Podkategoria ogłoszenia 

Usługi badawcze 

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: cała Polska   
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Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Celem badania jest zdiagnozowanie poziomu kompetencji menedżerów bankowości spółdzielczej w 
obszarze zarządzania młodym pokoleniem (urodzeni po 1990 r.) oraz wskazanie kompetencji jakie są 
niezbędne w tym zakresie.  

Uzyskane wyniki mają posłużyć do stworzenia przez Wykonawcę prototypu gry szkoleniowej 
rozwijającej kompetencje menedżerskie. 

Przedmiot zamówienia 

1. Opracowanie i przeprowadzenie badania, którego celem będzie: 

 zbadanie poziomu kompetencji menedżerów w obszarze zarządzania młodym 

pokoleniem,  

 zdefiniowanie luk kompetencyjnych w tym obszarze,  

 określenie mocnych stron w tym obszarze,  

Zamawiający zakłada, że w ramach badania będzie przeprowadzone badanie pilotażowe wśród 10 

menagerów banków spółdzielczych sprawdzające przygotowane narzędzie badawcze oraz badanie 

prowadzone w formie ankiet internetowych i/lub telefonicznych na min. 200 respondentach.  

2. Przygotowanie raportu z badań, który zostanie zaprezentowany w siedzibie Zamawiającego. 

Raport zawierał będzie: 

 opis metodologii oraz przebiegu badania,  

 opis kompetencji niezbędnych do zarządzania pokoleniem po 1990 roku,  

 wyniki badań,  

 wnioski i rekomendacje w zakresie rozwoju kompetencji. 

3. Przygotowanie prototypu innowacyjnej gry szkoleniowej, której celem jest kształcenie 

kompetencji niezbędnych do zarządzania pracownikami z młodego pokolenia. Prototyp gry 

będzie zawierać: 

 podręcznik dla prowadzącego,  

 instrukcje dla Uczestników,  

 prototypy wszelkich potrzebnych plansz, kart, pionków, elementów gry, itp.  

 

Parametry prototypu gry: 

 Liczba Uczestników jednej rozgrywki – 12 -15 osób, 

 Czas trwania – min 2,5 – maks. 4 godziny,  

 Forma gry: gra planszowa z wykorzystaniem Kart Uczestników, gadżetów, Planszy Gry 

 Gra powinna być oparta o fabułę, 
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Profil uczestników gry 

Gra będzie przeznaczona dla menedżerów bankowości spółdzielczej zarządzającymi zespołami 

sprzedażowymi oraz zespołami wsparcia sprzedaży w centrali banku. Będzie też elementem szkolenia 

wspierającego umiejętności zarządzania pokoleniem Y i Z – które w założeniu autorów ma trwać 16 

godzin dydaktycznych. Mechanizm gry powinien być atrakcyjny dla menedżerów, budujący 

zaangażowanie. 

 
 
 

Zamawiający będzie akceptował realizację zamówienia w następujących 
etapach: 
 

Etap 1 – Przedstawienie metodologii badania,  

Etap 2 – Przedstawienie wyników pilotażu badania,  

Etap 3 – Prezentacja raportu z badania,  

Etap 4 – Przedstawienie wstępnych założeń prototypu gry szkoleniowej,  

Etap 5 – Odbiór zamówienia 

 

Kod i nazwa CPV 

73000000-2  Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze; 

79315000-5   Usługi badań społecznych; 

37524100-8    Gry edukacyjne 

Harmonogram realizacji zamówienia 

Etap I - do 07.01.2019 r. - przygotowanie metodologii badania i opracowanie narzędzi badawczych,  
Etap II - do 14.01.2019 r. - badanie pilotażowe,  
Etap III - do 04.02.2019 r. - badanie właściwe; 
Etap IV - do 18.02.2019 r. - stworzenie i przedstawienie raportu z badania,  
Etap V - do 04.03.2019 r. - przedstawienie założeń prototypu gry szkoleniowej,  
Etap VI - do 15.03.2019 r. - przedstawienie gotowego prototypu gry szkoleniowej.  

Harmonogram szczegółowy może ulec zmianie na etapie negocjacji z Wykonawcą z zastrzeżeniem, że 
całość prac musi zakończyć się do 15.03.2019 r. 

Załączniki 

Zał. 1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.  
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Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

Do udziału w postępowaniu uprawnieni są  
a) jednostki badawcze – zgodnie z art. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.). 

Wiedza i doświadczenie 

Wykonawca powinien mieć udokumentowane doświadczenie: 

1. Minimum 3 zadania badawczo-eksperckie w obszarze nauk społecznych realizowanych przez 

oferenta na rzecz podmiotów komercyjnych, instytucji publicznych i organizacji międzynarodowych 

(rozliczanych za pomocą faktury VAT) w ciągu ostatnich pięciu lat (potwierdzenie doświadczenia: lista 

podmiotów wraz z danymi kontaktowymi osób mogących potwierdzić realizację zadania lub kopie 

faktur z wykonane usługi) 

 

Potencjał techniczny 

Nie dotyczy 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Osoby dedykowane do realizacji zamówienia muszą posiadać minimum: 

1. Wykształcenie wyższe socjologiczne lub ekonomiczne lub z zakresu nauk społecznych (Wykonawca 
przedstawi CV osób wskazanych do realizacji zamówienia),  

2. Doświadczenie w tworzeniu gier edukacyjnych - minimum 1 gra szkoleniowa autorska, 
(Wykonawca przedstawi opis swojej autorskiej gry szkoleniowej),  

 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 
1. PK1 - Doświadczenie w realizacji badań społeczny, edukacyjnych o tematyce lub grupie badanej 
zbliżonej do niniejszego zapytania przez osoby realizujące zamówienie: 
3 badań – 0 pkt; 
4-8 badań - 10 pkt; 
9 i więcej badań - 15 pkt; 
2. PK2 - Doświadczenie w tworzeniu gier szkoleniowych przez osoby realizujące zamówienie: 
0 gier- 0 pkt; 
1-3 gry - 2 pkt; 
4-8 gier - 5 pkt; 
9 i więcej gier - 15 pkt 
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3. PK3 - Cena oferty  
Sposób obliczenia: 
PK3= (CN / CR x 40 %) x 100 
PK3 – ilość punktów dla kryterium 
CN – najniższa oferowana cena 
CR – cena oferty rozpatrywanej 
 
4. Kryterium Wiedza i doświadczenie Wnioskodawcy jest kryterium dostępu i polega na wskazaniu 
minimum 3 zadań badawczo-eksperckie w obszarze nauk społecznych realizowanych przez oferenta 
na rzecz podmiotów komercyjnych, instytucji publicznych i organizacji międzynarodowych w ciągu 
ostatnich pięciu lat (potwierdzenie doświadczenia: lista podmiotów wraz z danymi kontaktowymi 
osób mogących potwierdzić realizację zadania lub kopie faktur z wykonane usługi) 

5. Dla kryterium „Doświadczenie w realizacji badań społeczny, edukacyjnych o tematyce lub grupie 
badanej zbliżonej do niniejszego zapytania” punktacja ustalana będzie na podstawie dokumentów, 
referencji lub innych poświadczeń od zamawiających badanie, dla których osoby wskazane przez 
Wykonawcę brały udział w badaniach w ciągu ostatnich 5 lat. 

 
6. Dla kryterium „Doświadczenie w tworzeniu gier szkoleniowych” punktacja ustalana będzie na 
podstawie dokumentów, referencji lub innych poświadczeń od zamawiających gry szkoleniowe lub na 
podstawie dowodów co do posiadania praw autorskich do gier szkoleniowych stworzonych przez 
osoby wskazane do realizacji zamówienia w ciągu ostatnich 5 lat. 
Brak wykazania dowodów będzie skutkowało przyznaniem oceny 0 w kryteriach „Doświadczenie w 
realizacji badań społeczny, edukacyjnych o tematyce lub grupie badanej zbliżonej do niniejszego 
zapytania” i „Doświadczenie w tworzeniu gier szkoleniowych” . 

 

Sposób obliczenia całkowitej liczby punktów: 
P = PK1 + PK2+PK3 
P – całkowita liczba punktów dla rozpatrywanej oferty 
PK1 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie w realizacji badań społeczny, 
edukacyjnych o tematyce lub grupie badanej zbliżonej do niniejszego zapytania”” 
PK2 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie w tworzeniu gier szkoleniowych” 
PK3 – Liczba punktów uzyskana w kategorii „Cena” 
 

A) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę w oparciu o przyjęte 
kryteria. 
B) W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do 
dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego 
zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów. 
C) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. 
D) Zamawiający poprawi w ofertach: 
1) oczywiste omyłki pisarskie; 
2) oczywiste omyłki rachunkowe. 
E) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert 
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wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający 
wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
zamawiającego ofert dodatkowych. 

Zamawiający - Wnioskodawca 

Nazwa 

Firma Szkoleniowa TRAKT Radkiewicz Agnieszka 

Adres 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 41 

87-100 Toruń 
kujawsko-pomorskie , Toruń 

Numer telefonu 

505-140-435 

NIP 

7742101266 
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Załącznik nr  1 do Zapytania Ofertowego 1/TRAKT/2018 
 
 
 
Pieczątka firmowa Wykonawcy 

Zamawiający: 

 

Firma Szkoleniowa TRAKT 

Ul. M. Skłodowskiej-Curie 41 

87-100 Toruń 

NIP: 774-210-12-66 

   
OŚWIADCZENIE 

 
o braku powiązań osobowych i kapitałowych 

 
 
Składając ofertę w ramach zapytania ofertowego 1/TRAKT/2018 na wykonanie badania wśród 

menedżerów wraz ze stworzeniem prototypu gry szkoleniowej uzupełniającej luki kompetencyjne 

określone w badaniu, wraz z przekazaniem praw autorskich do prototypu gry szkoleniowej, 

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym.  

Nie występują żadne powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 

osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie 

w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
     

……………………., dn. .....................................................................................  
(podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 


