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ZAPYTANIE OFERTOWE 

znak sprawy: 90/DRP/2015 

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa zaprasza do 
złożenia oferty na: 

1. Przedmiot zamówienia publicznego (opis przedmiotu zamówienia): 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie metody szacowania wielkości zasobów imigracyjnych 
w Polsce tj. szacowania liczby cudzoziemców przebywających w Polsce czasowo powyżej 3-m-cy, 
w tym przebywających 12 m-cy i więcej według płci, grup wieku, obywatelstwa oraz województwa 
przebywania. 
Metoda powinna pozwolić na ustalenie wielkości zasobów imigracyjnych według stanu na koniec 
każdego roku. 
W ramach realizacji zamówienia publicznego Wykonawca będzie zobowiązany do: 

• opisu metody szacowania wielkości zasobów imigracyjnych w Polsce, 
• opisu wykorzystanych przy metodzie szacowania źródeł danych i oceny ich jakości, 
• ustalenia wielkości zasobów imigracyjnych wg stanu na koniec 2014 — przygotowanie 

zestawień tabelarycznych zawierających dane w następujących przekrojach: cudzoziemcy 
przebywający w Polsce powyżej 3 miesięcy, w tym przebywający co najmniej 1 rok wg płci, 
5-letnich grup wieku, obywatelstwa oraz województwa przebywania, 

• przekazania przedmiotu zamówienia na papierze z recyklingu (1 egz.) oraz na płycie CD 
(w formacie Word i Excel). 

2. Wymagania dotyczące podmiotu: 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej 
1 osobą posiadającą kompetencje opisane poniżej: 

1. wykształcenie wyższe z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, ekonomicznych lub 
ekonometrycznych 

2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, w tym: 
• znajomość problematyki imigracji, 



• doświadczenie w zakresie szacowania wielkości migracji, 
• znajomość metod ekonometrycznych i ich praktyczne zastosowanie w badaniu migracji, 
• doświadczenie w pracy naukowej w instytucji naukowo-badawczej (co najmniej 3 lata), 
• dorobek analityczny i naukowy w obszarze migracji zagranicznych — publikacje, 

artykuły, opracowania, udział w projektach dot. migracji. 

Wymagane dokumenty: 
1) oferta wypełniona według załączonego wzoru 
2) cv osoby zdolnej do wykonania zamówienia będącej w dyspozycji wykonawcy 
3) wykaz publikacji oraz innych opracowań, artykułów oraz projektów o których mowa w pkt. 2.2 

3. Termin wykonania zamówienia: 4 tygodnie od dnia podpisania umowy. 

4. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia: płatność za wykonaną usługę nastąpi w ciągu 14 dni od 
momentu przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku, na 
podstawie podpisanego bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli stron protokołu zdawczo-
odbiorczego. 

5. Miejsce i termin złożenia oferty 
Oferty należy składać w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie al. Niepodległości 208, 
00-925 Warszawa, pokój 354 lub 390 do dnia  6.  AQ,  2015 r. do godziny 12:00 lub na adres e-mail: 
z.kostrzewa@stat.gov.pl  

6. Kryteria wyboru oferty: - 100% cena 
Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, która przedstawi najniższą cenę oraz spełni warunki 
formalne określone w zapytaniu. 

7. Do kontaktów w sprawie zapytania jest upoważniony (imię i nazwisko, telefon kontaktowy): 
Zofia Kostrzewa, tel. 608-38-01, e-mail: z.kostrzewa@stat.gov.pl  

8. W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia 
umowy z Wykonawcą, który złożył jedyną ważną ofertę, lub ponowienie zapytania ofertowego. 
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