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(pieczątka Za1nawiającego) 

Warsza>va, dnia 18 sierpnia 2015 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

znak sprawy: 80/GP-RRL/2015 

Gló1vny Urząd Statystyczny \V Warszawie, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa zaprasza do 
złożenia oferty na: 

1. Przedmiot zamówienia publicznego: 

Zadanie 1 

Przedmiote1n zamo,v1en1a jest \vykonanie opraco\vania nt. „Małżeńsnva i rozwody \V Polsce 
z perspektywy europejskiej", stanowiącego rozdział 2 Raportu 2014-2015 „Sytuacja demograficzna 
Polski", Rządowej Rady Ludnościowej (RRL), zgodnie z ustaleniami z posiedzenia Prezydium RRL 
w dniu 27.05.2015 r. 

Wykaz zagadnień, które należy omówić w opraco\.vaniu: 
- Problematyka małżeństw w Polsce na tle S)tuacji krajów Europy; 
- Zmiany \V liczbie małżeństw w latach 2001-20 IS (I półrocze)\\' Polsce; 
- Współczynniki Z.:1-wierania pief\vszych małżeństv"; 
- Zmiany \V strukturze nowożeńcó\.V według wieku \V momencie za\vierania małżeńsn.va; 
- Małżeńst\.va binacjonalne; 
- Małżeństwo i rodzina \.V systetnie norn1 i wa1iości; 
- Obraz małżeństwa i rodziny w badaniach empirycznych; 
- Małoletnie dzieci \V rozwodzących się małżeństwach; 

- Roz,vody: liczba i struktura rozwodóv•; 
- \Viek rozwodzących się małżonkóv.'. Czas trwania rozv.'odzących się małżeństw; 
- Małoletnie dzieci \V roz\vodzących się małże11stwach; 

- Rozwody: przyczyny rozwodów; 
- Przyczyny rozwodÓ\.\' w statystyce orzeczeń GUS i \.V badaniach empirycznych; 
- Przen1oc \V rodzinie: skala przemocy \V rodzinie i trendy jej zn1ian w latach 2001-2015 (I 
półrocze). 

- Sprawcy przemocy w rodzinie. 
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Zadanie 2 

Przedmiote1n zamówienia jest wykonanie opraco\vania nt. „Przestrzenne zróżnicowanie procesów 
de1nograficznych V.' Polsce'' stano\viącego rozdział 6 Raportu 2014-2015 „Sytuacja demograficzna 
Polski" Rządo\vej Rady Ludnościowej, zgodnie z ustaleniami z posiedzenia Prezydiu1n RRL \v dniu 
27.05.2015 r. 
Wykaz zagadnień, które należy omówić w opracowaniu: 

- Sieć osadnicza i liczba ludności w Polsce. Przyrost i ubytek rzeczywisty ludności; 
- Ruch naturalny ludności: małżeństv.'a, urodzenia, umieralność ludności, umieralność nien1owląt; 
- Międzyregionalne zróżnico\vania w układzie po\viatowym; 
- Przyrost i ubytek naturalny ludności. Międzyregionalne zróżnico\vania w układzie powiatowy1n; 
- Struktura ludności \.Vedług ekonon1icznych grup \vieku oraz płci. Międzyregionalne 
zróżnicowania struktury ludności wedh1g ekonomicznych grup \Vieku. Opracowania 
kartograficzne w układzie powiatowym; 

- Pozion1 feminizacji. Międzyregionalne zró.żnicovłania w układzie po\viatowym; 
- Migracje wewnętrzne. E\volucja i struktura migracji wewnętrznych według kierunków 
prze1nieszczeń ludności. Międzyregionalne zróżnicowania w układzie pov.'iatowym; 

- Migracje wewnątrzwoje\vódzkie i nliędzywojewódzkie; 
- Migracje \Vewnątrzwoje\vódzkie ludności na pobyt stały według kierunków: n1iasto--\vieś; 
- Migracje zagraniczne - napływ i odpływ ludności w 2015 r. (I półrocze) oraz średniorocznie 

w okresie 2002-2015. Międzyregionalne zróżnicowania w układzie po,viatowyn1. 

Wykonawcy przekażą Zama\viającemu opracowanie w formie papiero\vej wydnikowane na 
papierze pochodzącym z recyclingu (I egze1nplarz) i w wersji elektronicznej na nośniku CD (\V 
fonnacie Word). 

u,vaga: Zamawiający oczekuje ofert oddzielnych dla zadania l i zadania 2. Wykonawcą obydwu 
zadań, ze względu na specyfikę omawianych zagadnieil nie 1110.że być ten sa1n autor. 

2. Wymagania dotyczące \Vykona\vców: 
Zadania 1: 
O udzielenie niniejszego zarnó\.vienia mogą ubiegać się Wykona\VCy posiadający następujące 

kompetencje: 
- co najtnniej stopnia doktora \V dziedzinie nauk społecznych/ekonomicznych, 
- doświadczenie \V zakresie prac badawczych, V.' tym publikacji dotyczących zagadnień społeczno-

ekonotnicznych (co najmniej 3 publikacje), w szczególności dotyczących analiz 1uchu 
naturalnego ludności z uwzględnieniem poróv.·nań międzynarodowych, 

- co najn1niej 5-letnie doświadczenie w pracy naukowej w instytucji naukowo-dydaktycznej lub 
badawczo-rOZ\vojowej, 

Zadania 2: 
O udzielenie niniejszego zamÓv.'ienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający następujące 

ko1npetencje: 
- co naj1nniej doh.'tora w dziedzinie nauk społecznych/ekono1nicznych, 
- doś\.viadczenie V.' zakresie prac badawczych, w tym publikacji dotyczących zagadnień społeczno-

ekonomicznych (co najmniej 3 publikacje), \V szczególności analiz w układzie przestrzennym, 
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- co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy naukowej w instytucji naukowo-dydaktycznej lub 
badawczo-rozwojowej, 

Wymagane dokumenty: 
- oferta wypełniona według załączonego wzoru, 
- cv osoby zdolnej do wykonania zamówienia, 
-wykaz publikacji, o których mowa w pkt. 2. 

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 11września2015 r. 

Płatność na realizację przedmiotu zamówienia: Płatność za wykonaną usługę nastąpi w ciągu 
14 dni od momentu dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury 
V AT, na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego na rachunek 
bankowy wskazany przez wykonawcę. 

3. Miejsce i termin złożenia oferty: 
Oferty należy składać do 1 września 2015 r. do godz. 14.00 w Głównym Urzňdzie Statystycznym w 
Warszawie, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, pok. 392, III piętro lub faksem na nr (22) 
608 38 87, lub na adres e-maił: rrl.sekretariat@stat.gov.pl. W tytule e-maila należy wpisać: „Zapytanie 
ofertowe". 

4. Kryteria oceny i wyboru oferty jest cena - 100%. Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który 
przedstawi najniższą cenę oraz spełni warunki formalne określone w zapytaniu. 

5. Do kontaktów w sprawie zapytania jest upoważnieni są: Janusz Szymborski ( 22) 608 30 40, Alina 
Potrykowska (22) 608 31 75 oraz Eugeniusz Kowalczyk (22) 449 40 40, e-mail: 
m.sekretariat@stat.gov.pl. 

6. W przypadku złożenia mniej niż 2 ofert do jednego zadania, zamawiający zastrzega sobie możliwość 
zawarcia umowy z Wykonawcą, który złożył jedną ważną ofertę, lub ponowienie zapytania 
ofertowego. 

Zatwierdził : 
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