
 

 

 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE 

nr 46/2014 

z dnia 19.12.2014 r. 
 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) działa od 1991 roku. Jest pozarządową, apolityczną 

instytucją typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki, będąc największym w 

Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Fundacja realizuje swoje cele 

statutowe poprzez udzielanie wsparcia najlepszym naukowcom i zespołom naukowym, 

którym oferuje bezpośrednie wsparcie. Wszystkie nagrody, granty i stypendia są przyznawane 

na zasadach konkursowych a wszyscy kandydaci poddawani są ocenie, której dokonują inni 

naukowcy (peer-review). FNP prowadzi kilkanaście różnych programów adresowanych do 

naukowców na różnych etapach rozwoju kariery naukowej i we wszystkich tych programach 

podstawowym kryterium oceny jest doskonałość naukowa. Podczas ponad 20 lat swojego 

istnienia FNP przyznała ponad 7500 indywidualnych nagród i stypendiów 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje projekt „SKILLS” współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny 

Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji 

kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym). Projekt 

SKILLS ma na celu wzmocnienie potencjału pracowników sektora B+R w zakresie 

zarządzania nauką i badaniami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, kształtowania 

postaw proinnowacyjnych oraz komunikacji naukowej. 

Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności zawartą w 

Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki z dnia 02.04.2014 r. i nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego 

regulowanego ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. 

U z 2013r., poz. 907 ze zm.). 

Zapraszamy wszystkie podmioty posiadające doświadczenie w wykorzystaniu narzędzi 

bibliometrycznych do oceny działalności naukowej do złożenia oferty cenowej na 

przeprowadzenie opisanego poniżej badania. 

 

1.   Nazwa Zamawiającego: 

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, ul. Krasickiego 20/22, 02-611 Warszawa 

tel. +48 22 845 95 01, e-mail: fnp@fnp.org.pl; www.fnp.org.pl. 

 

2.   Opis przedmiotu zamówienia: 

Kariery naukowe i aktywność naukowa polskich naukowców – badanie bibliometryczne 

laureatów FNP.  

Głównym celem badania jest zidentyfikowanie mocnych i słabych stron polskiej nauki w 

oparciu o mierzalne wyniki pracy naukowej. Badanie polegać powinno na analizie 

bibliometrycznej działalności naukowej laureatów FNP. Badanie obejmie grupę 553 

naukowców, laureatów wybranych programów grantowych FNP. Grupa ta jest zróżnicowana 

pod względem wieku i doświadczenia oraz składa się z przedstawicieli wszystkich dyscyplin 
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naukowych za wyjątkiem nauk humanistycznych i społecznych oraz innych dziedzin, które 

nie mogą być poprawnie zbadane za pomocą narzędzi bibliometrycznych.  

Pytania na które odpowiedzieć powinno badanie:  

I. Profil bibliometryczny grupy laureatów FNP:  

 W jakich dyscyplinach naukowych aktywni są laureaci FNP?  

 Jaki jest profil bibliometryczny poszczególnych programów FNP, których laureaci 

objęci są badaniem? 

 Jakie są efekty pracy naukowej laureatów FNP w porównaniu z pozostałymi 

naukowcami w Polsce oraz naukowcami w UE? 

 Jakie są efekty pracy naukowej laureatów FNP w porównaniu z czołówką europejską 

w tych samych dziedzinach badań? 

 Jak wypada porównanie najlepszych polskich naukowców (niezależnie od tego, czy są 

laureatami FNP) do najlepszych europejskich naukowców? 

 W których obszarach nauki polscy naukowcy a także laureaci FNP osiągają najlepsze 

wyniki w porównaniu do światowej czołówki? Gdzie są mocne strony polskiej nauki? 

 

II. Analiza powiązań: 

 Jak wyglądają sieci współpracy pomiędzy laureatami FNP?  

 Jakie sieci powiązań (aktywne lub potencjalne) mogą być zidentyfikowane na 

podstawie analizy efektów pracy naukowej laureatów FNP? Czy mogą one być 

podstawą do określania zasięgu tematycznego przyszłych programów grantowych lub 

aktywniejszego stymulowania współpracy między laureatami FNP?   
 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73210000-7 – Usługi doradcze w zakresie badań 

 

2.1. Termin realizacji zamówienia: 

 

Zamówienie powinno zostać wykonane w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy, za 

wyjątkiem prezentacji głównych wyników badania w Polsce, która powinna nastąpić podczas 

konferencji organizowanej przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w Warszawie  

8 kwietnia 2015 roku.  

 

Umowa z Wykonawcą zamówienia zostanie zawarta na początku lutego 2015 roku.  

 

2.2. Spodziewane wyniki: 

 

1. Raport metodologiczny zawierający:  

 opis źródła i sposobu pozyskania danych do badania bibliometrycznego,  

 opis zastosowanych wskaźników, 

 zestawienie wszystkich publikacji autorstwa grupy naukowców objętych badaniem, 

 stworzony na potrzeby badania zbiór danych służący będący punktem odniesienia dla 

osiągnięć laureatów FNP, 

 zasady tworzenia wskaźnika referencyjnego dla analizy osiągnięć laureatów FNP,  



 

 

 

2. Raport końcowy zawierający wyniki badania, w tym także opis zastosowanych wskaźników i 

metodologii, główne ograniczenia i mocne strony badania, jak również główne konkluzje 

dotyczące: 

 profilu bibliometrycznego laureatów FNP (całej grupy objętej badaniem), 

skonstruowanego w oparciu o wybrane wskaźniki, 

 analiza normalizująca wyniki pod kątem dyscypliny naukowej, 

 porównania grupy laureatów FNP do wybranych wskaźników referencyjnych, 

 analizy istniejącej sieci powiązań między laureatami. 
 

3. Załącznik zawierający surowe dane o każdej osobie uwzględnionej w badaniu.  

(wraz z wyliczonymi wskaźnikami, które zostały użyte w badaniu)  

 

4. Prezentacja najważniejszych wyników badania na konferencji w Polsce. 

 

Konferencja zostanie zorganizowana w Warszawie, w dniu 8 kwietnia 2015 roku a jej koszty 

(włączając w to koszty zakwaterowania w Warszawie oraz podróży do i z Warszawy dla 2 

przedstawicieli Wykonawcy) będą pokryte przez FNP. 

 

2.3 Dostępne dane o grupie naukowców, która ma być poddana analizie: 

Badanie powinno objąć grupę 553 naukowców, laureatów wybranych programów grantowych 

FNP. Fundacja zwróciła się do tej grupy z prośbą o udzielenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych na potrzeby badania a także w celu zapewnienia aktywnego udziału naukowców 

w samym badaniu.  

W odpowiedzi na zapytanie FNP 404 osoby wyraziły już zgodę na przetwarzanie ich danych 

osobowych przez Fundację i wybranego przez FNP właściwego Wykonawcę badania. W 

związku z tym FNP dostarczy Wykonawcy badania następujące dane o osobach mających być 

objętych badaniem: nazwisko, imię (inicjały pierwszych imion), afiliację, adres e-mail, płeć 

oraz informację o uzyskanym z FNP wsparciu. Z tą podgrupą badanych Wykonawca badania 

będzie mógł się kontaktować bezpośrednio np. w celu zaproszenia naukowców do weryfikacji 

ich publikacji.  

W przypadku pozostałych 149 osób Fundacja nie otrzymała dotąd odpowiedzi, w wyniku 

czego FNP nie będzie mogła dostarczyć Wykonawcy adresów e-mail tych osób a jedynie 

pozostałe dane tj. nazwisko, imię (inicjały pierwszych imion), afiliację, płeć oraz informację o 

uzyskanym z FNP wsparciu. Z osobami tymi Wykonawca nie będzie mógł się kontaktować 

bezpośrednio podczas badania albowiem domniemywać należy, że nie wyraziły one na to 

zgody. 

 

3.   Opis warunków udziału: 

 

3.1. Zamawiający informuje, że Oferent nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w 

szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 

osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka 

organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu 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. Oferent jest zobowiązany podpisać oświadczenie o braku 

ww. powiązań. Oświadczenie to zawarte jest w treści Formularza Oferty stanowiącego 

Załącznik nr 1. 

 

3.2. Oferent składający ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe powinien 

wyznaczyć zespół składający się z przynajmniej 2 osób, które będą uczestniczyć w 

realizacji zamówienia. Osoby te powinny posiadać odpowiednie doświadczenie zawodowe w 

zakresie objętym niniejszym zapytaniem.  

 
Następujące informacje są wymagane do stwierdzenia, czy Oferent spełnia warunki udziału: 

  

 dla każdego z członków zespołu wyznaczonego do realizacji zamówienia – lista co najmniej 3 

badań bibliometrycznych wykonanych na zlecenie instytucji o zasięgu międzynarodowym, w 

których osoba ta była autorem lub współautorem. Lista ta powinna być umieszczona w formularzu 

oferty, w pkt. 4 (Załącznik nr 1). 

4. Zawartość oferty: 

 

 wypełniony Formularz oferty (załącznik nr 1);  

 aktualny odpis z KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej lub inny dokument potwierdzający status prawny, nie starsze niż 6 

miesięcy liczone od terminu składania ofert – dotyczy wszystkich podmiotów z 

wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej; 

 proponowana metodologia badania/analizy bibliometrycznej, zawierająca opis 

sposobu pozyskania i weryfikacji danych, wskaźników i benchmarków, które mają 

być użyte podczas badania, wraz z uzasadnieniem dla ich wyboru. 

 

Oferty należy składać w języku angielskim lub polskim.  

 
Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Podana cena jest ceną końcową, żadne podatki ani 

opłaty nie mogą być naliczane po złożeniu oferty.  
 

5. Kryteria oceny ofert i ich waga:  

 całkowita cena brutto za wykonanie pełnego zakresu usług opisanych w pkt. 2.2. – 

40% 

 proponowana metodologia badania bibliometrycznego – 60% 

 

5.1. Całkowita cena brutto za wykonanie pełnego zakresu usług opisanych w pkt. 2.2. – 

40%   

Komisja oceniająca stworzy ranking Oferentów pod względem zaproponowanej ceny. Oferta 

o najniższej cenie zostanie sklasyfikowana najwyżej. Ilość uzyskanych punktów będzie 

równała się miejscu w rankingu x 40%.  

Nadesłane oferty porównywane będą w PLN. W celu przeliczenia kwot podanych w innych 

walutach, zastosowany zostanie kurs średni NBP z dnia wyznaczonego jako ostatni dzień 

składania ofert. 



 

 

 

 

5.2. Proponowana metodologia badania – 60% 

 

Oferent zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego opisu proponowanej metodologii 

badania bibliometrycznego, zawierającego opis każdego z proponowanych wskaźników i 

benchmarków, jak również informację o planowanym sposobie pozyskania i weryfikacji 

danych.  

 

Każda prawidłowo złożona oferta zostanie oceniona pod względem:  

 proponowanego sposobu pozyskania i weryfikacji danych (max. 10 punktów) 

 proponowanych wskaźników (max. 10 punktów) 

 proponowanych benchmarków (max. 10 punktów) 

 zgodności proponowanej metodologii badania z założeniami i celami badania (max. 

10 punktów) 

 

Komisja oceniająca stworzy ranking Oferentów pod względem zaproponowanej metodologii 

badania. Ilość uzyskanych punktów będzie równała się miejscu w rankingu x 60%. Końcowa 

ocena przyznana Oferentowi za to kryterium będzie średnią arytmetyczną ocen przyznanych 

przez wszystkie oceniające osoby. Wynik zostanie obliczony z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

 

Ocenie będą podlegać kryteria wskazane w pkt 5.1 oraz 5.2. Ostateczną liczbą punktów danej 

oferty będzie suma punktów uzyskanych w obu kryteriach. Jeśli po zsumowaniu punktów za 

oba kryteria, okaże się, że kilku oferentów uzyskało taką samą liczbę punktów, rozstrzygająca 

w pierwszej kolejności będzie punktacja za kryterium wskazane w pkt 5.2. Zapytania 

Ofertowego, a dopiero później kryterium z pkt. 5.1. 

 

6. Znakowanie dokumentów 

Wykonawca zobowiązany będzie oznaczyć wszystkie materiały związane z realizacją zamówienia 

logotypem UE i informacją o współfinansowaniu ze środków unijnych, a także logotypem 

Fundacji – wszystkie logotypy zostaną dostarczone przez Zamawiającego. 

 

7. Termin składania ofert: 

Wszystkie oferty muszą zostać złożone do dnia 30.01.2015 r.:  

 mailowo do końca dnia na adres emilia.wojewoda@fnp.org.pl  

lub  

 osobiście, pocztą lub kurierem w godzinach pracy: 8.00 – 16.00 w siedzibie Fundacji 

przy ul. Krasickiego 20/22, 02-611 Warszawa.  

Oferta musi być opatrzona podpisem Oferenta. Zeskanowane oferty będą akceptowane. 

Formularz oferty nie może zostać zmieniony w sposób uniemożliwiający Zamawiającemu 

porównanie i ocenę oferty. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Martą Łazarowicz-Kowalik 

marta.lazarowicz@fnp.org.pl, +48 22 845 95 01. 
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8. Pozostałe postanowienia:  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie 

bez podania przyczyny. 

 

9. Umowa 

Realizacja zamówienia nastąpi na podstawie umowy podpisanej z wybranym Oferentem, 

zwanym dalej Wykonawcą. Umowa będzie zawierać m.in. następujące postanowienia: 

1) Wykonawca oświadcza, że ma wiedzę, odpowiednie doświadczenie oraz zasoby osobowe i 

techniczne niezbędne do wykonania Umowy.  

2) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymogami 

Zamawiającego zawartymi w Zapytaniu Ofertowym, Ofercie oraz Umowie. 

3) Wykonawca nie jest uprawniony do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy na strony trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z 

realizacją Umowy, w tym dokumentów finansowych. 

5) Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia będzie płatne w transzach: 

 pierwsza, w wysokości 50%, po wykonaniu zadania opisanego w pkt. 2.2.4 Zapytania 

ofertowego, druga, stanowiąca pozostałe 50% wartości kontaktu, po wykonaniu zadań 

opisanych w pkt. 2.2.1. – 2.2.3 Zapytania ofertowego. 

W obu przypadkach płatność nastąpi w terminie 21 dni roboczych od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek Wykonawcy 

wskazany na fakturze.   

6) Warunkiem wystawienia faktury i dokonania płatności jest uprzednie podpisanie przez Strony 

protokołu odbioru. 

7) Za dzień zapłaty Strony zgodnie uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8) Wykonawca zobowiązany jest oznaczyć wszystkie materiały związane z realizacją zamówienia 

logotypem UE i informacją o współfinansowaniu ze środków unijnych, a także logotypem 

Fundacji. 

9) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków lub uchybień w wykonaniu 

zamówienia, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do ich niezwłocznego usunięcia, pod 

rygorem obniżenia wynagrodzenia. 

10) W przypadku nienależytego wykonania zamówienia Zamawiający ma prawo odpowiednio 

obniżyć wynagrodzenie. Wszelkie ewentualne niezgodności i zastrzeżenia będą wykazane 

przez Zamawiającego w protokole odbioru. 

11) Umowa podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej i zgodnie z nim będzie interpretowana. 

12) W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie będą miały powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa. 

13) Ewentualne spory wynikające na tle realizacji Umowy będą rozstrzygane przez Strony w 

drodze negocjacji.  

14) W przypadku nieosiągnięcia przez Strony porozumienia wszelkie spory rozstrzygane będą 

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

15) Zmiana danych osobowych lub kontaktowych nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. O 

zmianach strony informować się będą nawzajem za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 


