
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 
Al. Niepodłeg!osci 208 

00-925 Warszawa 

(pieczątka Zamawiającego) 

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2016 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

znak sprawy: 56/GP/2016 

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa 7.aprasza do 
złożenia oferty na: 

1. Prwdmiot zamówienia publicznego: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania Małże1istwa i rozwody w Polsce, stanowiącego 

rozdział 2 do publikacji Rządowej Rady Ludnościowej Sytuacja demograficzna Polski - Raport 
2015-2016, zgodnie z ustaleniami z posiedzenia Prezydium RRL w dniu 17 maja 2016 r. 

W realizowanym zamówieniu Wykonawca uwzględni następującą tematykę: 

a) Problematykę małżeństw, w tym: 

- Zmiany w liczbie małżeństw w latach 2001-2016 (ł półrocze) w Polsce; 

- Współczynniki zawierania pierwszych malżeństw; 

- Zmiany w strukturze nowożeńców wedlug wieku w momencie zawierania małżeńst>va; 

- Małżeństwa binacjonalne; 

- Małżeństwo i rodzina w systemie nonn i wartości; 
- Obraz małżeństwa i rodziny w badaniach empirycznych; 

b) Problematykę rozwodów, w tym: 

- Liczbę i strukturę rozwodów; 

- Wiek rozwodzących się małżonków. Czas trwania rozwodzących się małżeństw; 

- Małoletnie dzieci w rozwodzących się małżer1stwach; 
- Przyczyny rozwodów; 

- Przyczyny rozwodów w statystyce orzeczer'l GUS i w badaniach empi1ycznych; 

c) Problematykę przemocy w rodzinie, w tym: 

- Skalę przemocy; 

- Trendy i zmiany w latach 2001-2016 (I półrocze); 
- Sprawcy przemocy w rodzinie. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowanie w formie papierowej wykonanej na papierze 
pochodzącym z recyklingu ( l egzemplarz) i w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie 
Word). 



2. Wymagania dotyczące Wykonawcy: 
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający następujące 

kompetencje: 
- co najmniej stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych/ekonomicznych, 
- doświadczenie w zakresie prac badawczych, w tym publikacji dotyczących zagadnień 

społeczno-ekonomicznych (co najmniej 3 publikacje), w szczególności dotyczących analiz 
ruchu naturalnego ludności, 

- 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: 1 O dni od dnia podpisania umowy jednak nie później niż do 
12 września 2016 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 oraz na podstawie podpisanego z wynikiem pozytywnym protokołu zdawczo-odbiorczego na 
rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

3. Miejsce i termin złożenia oferty: 
Oferty należy składać do 11 sierpnia 2016 r. do godz. 13.00 w Głównym Urzędzie 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-mail: rrl.sekretariat@stat.gov.pl. W tytule e-maila należy wpisać: „Zapytanie 
ofertowe 56/GP/2016". 

4. Kryteria oceny i wyboru oferty: cena - I 00%. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który 
przedstawi najniższą cenę oraz spełni warunki formalne określone w zapytaniu. 

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

6. W przypadku złożenia 1 oferty, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy 
z Wykonawcą, który złożył jedną ważną ofertę, lub ponowienie zapytania ofertowego. 
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(podpis i pieczątka Dyrektora 

komórki organizacyjnej wnioskującej) 


