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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 03.08.2016r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu narzędzia badawczego,
doborze próby do badania i przeprowadzeniu zogniskowanych wywiadów grupowych
(FGI) z udziałem przedsiębiorców/przedstawicieli kadry kierowniczej najwyższego
szczebla/przedstawicieli kadry kierowniczej odpowiedzialnej za zarządzanie zasobami
ludzkimi przedsiębiorstw, działających w ramach inteligentnych specjalizacji województwa
świętokrzyskiego na potrzeby projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny
Region”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego
oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Opis przedmiotu zamówienia:
Celem badania jest uzyskanie informacji nt. potrzeb kadrowych świętokrzyskich przedsiębiorstw,
z branż inteligentnych specjalizacji regionu, w kontekście kwalifikacji zawodowych.
1. Kompleksowa realizacja badania metodą Focus Group Interview ma zostać przeprowadzona
poprzez:
I. Opracowanie narzędzia badawczego - na podstawie scenariusza wywiadu przekazanego
przez Zamawiającego.
II. Pozyskanie respondentów do badania - rekrutacja.
III. Przeprowadzenie badania metodą FGI.
IV. Opracowanie transkrypcji badania FGI.
V. Opracowanie raportu z badania FGI;
2. Obszar badania: województwo świętokrzyskie;
3. Liczba spotkań w ramach badania – 7 (siedem);
4. Czas trwania każdego spotkania: minimum 1 h zegarowa;
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5. Uczestnicy badania: przedsiębiorcy lub przedstawiciele kadry kierowniczej najwyższego
szczebla / przedstawiciele kadry kierowniczej odpowiedzialnej za zarządzanie zasobami
ludzkimi przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego
i działających w ramach inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego;
6. Liczba niepowtarzających się uczestników badania: minimum 42 przedsiębiorców lub
przedstawicieli

kadry kierowniczej

najwyższego

szczebla

/

przedstawicieli

kadry

kierowniczej odpowiedzialnej za zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstw mających
siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego i działających w ramach inteligentnych
specjalizacji województwa świętokrzyskiego;
7. W każdym z 7 (siedmiu) spotkań weźmie udział minimum 6 (sześciu) respondentów
wskazanych w punkcie 5 niniejszego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia;
8. W każdym z 7 (siedmiu) spotkań w ramach zogniskowanego badania grupowego weźmie
udział

przynajmniej

jeden

przedstawiciel:

mikro,

małego,

średniego

i

dużego

przedsiębiorstwa (klasyfikacja ze względu na liczbę pracowników), którego profil
działalności wpisuje się w inteligentne specjalizacje województwa świętokrzyskiego;
9. Każde z 7 (siedmiu) spotkań zostanie przeprowadzone z przedstawicielami przedsiębiorstw
działającymi w ramach tej samej inteligentnej specjalizacji województwa świętokrzyskiego:
przemysł metalowo-odlewniczy, nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze,
zasobooszczędne

budownictwo,

informacyjno-komunikacyjne,

turystyka

branża

zdrowotna

i

prozdrowotna,

targowo-kongresowa,

technologie

zrównoważony

rozwój

energetyczny. Każdej specjalizacji będzie dotyczyć minimum jedno spotkanie;
10. Uszczegółowienie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego, dostępne
jest pod adresem:
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-zprawem-i-dokumentami/dokumenty-regionalne/item/210-regionalne-inteligentne-specjalizacjewojewodztwa-swietokrzyskiego).
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Inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:


Wykonawca pozyska respondentów do badania zgodnie z dobraną przez Wykonawcę
próbą do badania,



Baza osób pozyskanych do badania zawierająca: imię i nazwisko przedstawiciela
przedsiębiorstwa, jego numer kontaktowy, nazwę przedsiębiorstwa, adres, PKD, nazwę
inteligentnej specjalizacji województwa świętokrzyskiego, w której funkcjonuje dane
przedsiębiorstwo, musi uzyskać akceptację Zamawiającego.



Wykonawca zapewni moderatora każdego ze spotkań w ramach badania,



Wykonawca zapewni salę/sale do przeprowadzenia badania,



Wykonawca zapewnieni catering dla każdego z uczestników spotkań, w postaci co
najmniej: kawy, herbaty, wody gazowanej, wody niegazowanej, słodkiej przekąski
(ciastka),



Narzędzie badawcze musi uzyskać akceptację Zamawiającego,



Wszelkie prawa autorskie należą się Zamawiającemu w ramach ceny zamówienia,



Odbiór i akceptacja przedmiotu zamówienia potwierdzony zostanie podpisaniem ze
strony Wykonawcy i Zamawiającego protokołu odbioru końcowego,



Termin ostateczny realizacji zlecenia potwierdzony będzie dostarczeniem raportu
końcowego z całości badania do siedziby Zamawiającego: ul. Warszawska 25/4, Kielce
25-512, na nośniku elektronicznym do dnia 22 września 2016 r.
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