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Dział Zamówień Publicznych 

 
Załącznik nr 1 do SIWZ 

Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/026/2019 
Opis przedmiotu zamówienia 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej  
221 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie badań socjologicznych w ramach 
projektu pn. „Postanowienia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych a legislacja i praktyka pastoralna 
Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce” 

 
Zakres przedmiotowy i kryteria badania – Cel główny projektu: 
Projekt „Postanowienia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych a legislacja i praktyka pastoralna Kościoła 
rzymskokatolickiego w Polsce” ma na celu szczegółową analizę korelacji między postanowieniami Konwencji ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych a dokumentami i praktyką pastoralną Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce oraz opracowanie 
standardów i rekomendacji w kierunku efektywnej i jednolitej posługi na rzecz osób z niepełnosprawnością.  
Jednym z działań zmierzających do osiągnięcia postawionego celu jest przeprowadzenie ogólnopolskich badań 
socjologicznych wśród duszpasterzy Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce pod kątem realizacji postanowień Konwencji ONZ 
o prawach osób niepełnosprawnych oraz zdiagnozowanie mechanizmów włączających jak i wykluczających osoby z 
niepełnosprawnością z życia religijnego parafii, jak również przeprowadzenie ogólnopolskich badań socjologicznych wśród 
osób z niepełnosprawnością (osoby z niepełnosprawnością fizyczną, niedowidzący i niewidomi, niedosłyszący i głusi, osoby z 
obniżoną normą intelektualną) w kierunku zdefiniowania oczekiwań, potrzeb i barier w kontekście ich udziału w życiu 
wspólnot parafialnych. Zamawiający przewiduje zastosowanie metody ilościowej oraz kwestionariusza ankiety w badaniach 
duszpasterzy Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, w tym celu przygotuje i przekaże Wykonawcy pytania ankietowe. W 
badaniach osób niepełnosprawnych przewidziano zastosowanie metody jakościowej i wywiadu fokusowego, również w tym 
przypadku Zamawiający przygotuje i przekaże Wykonawcy pytania i strukturę wywiadu. 
Zamawiający przewiduje zastosowanie około 150 zmiennych w pytaniach zamkniętych oraz 3 pytania otwarte w 
kwestionariuszu dotyczącym struktur duszpasterskich i religijności. Wywiady fokusowe wykorzystane do zbadania osób z 
niepełnosprawnością skonstruowane będą na bazie trzech głównych zagadnień opracowanych przez Zamawiającego, których 
realizacja szacowana jest na czas ok. 1,5 godz. 
 
Metodologia i sposób organizacji badania: 
Badania socjologiczne powinny doprowadzić do zdiagnozowanie i określenie między innymi:  
- postaw duchowieństwa wobec osób niepełnosprawnych, 
- zakresu aktywności osób niepełnosprawnych w życiu parafii, 
- oczekiwań i potrzeb osób niepełnosprawnych wyrażanych wobec duszpasterzy i Kościoła, 
- występujących barier w kontekście uczestnictwa w życiu religijnym osób niepełnosprawnych, 
- istniejących mechanizmów włączających i wykluczających osoby z niepełnosprawnością z życia religijnego parafii.  
W tym celu Wykonawca zaprezentuje spójną koncepcje realizacji badań. Przedstawi zestawienie metod/technik, które 
wykorzysta do uzyskania odpowiedzi na pytania badawcze.  
Wykonawca wyselekcjonuje dwie próby badawcze: spośród duszpasterzy oraz osób niepełnosprawnych.  
Przy doborze próby badawczej wśród duszpasterzy Wykonawca uwzględni podstawowe dane demograficzne księży 
diecezjalnych oraz zakonnych pracujących na terenie diecezji w Polsce, w tym typ parafii (miejskie, miejsko-wiejskie i 
wiejskie) oraz wskaźniki dominicantes, communicantes i participantes. Struktura próby powinna odpowiadać liczebności 
duszpasterzy parafialnych w diecezjach, w podziale na typ pełnionej funkcji w parafii (proboszcz, wikariusz) oraz z 
zachowaniem proporcjonalnego udziału duszpasterzy parafialnych przynależących do zakonów (księża zakonni). Wykonawca 
wskaże sposoby kontaktu z wyselekcjonowaną próbą duszpasterzy. 
Przy doborze próby badawczej wśród osób niepełnosprawnych Wykonawca uwzględni rodzaj i stopień niepełnosprawności 
itd.  
 
Wymagane od Wykonawcy minimum metodologiczne obejmuje: 
-aktualny wykaz duchowieństwa zawierający podstawowe dane demograficzne księży diecezjalnych oraz zakonnych 
pracujących w Polsce (zaktualizowany o pochodzące dane z diecezji),  
-baza parafii zawierająca podstawowe informacje na temat typu parafii (miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie), 
-baza danych zawierająca jednostkowe dane służące do wyliczania wskaźników dominicantes, communicantes i participantes, 
-baza organizacji zrzeszających osoby z niepełnosprawnością. 
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Oczekiwania wobec Wykonawcy: 
Wykonawca jest zobowiązany do sprawnej i terminowej realizacji badania oraz współpracy z Zamawiającym, w tym: 
-konsultowania na etapie sporządzania raportu końcowego,  
-przygotowania graficznego i wydruku kwestionariuszy/scenariuszy/materiałów do badania duszpasterzy oraz osób 
niepełnosprawnych oraz dostosowanie narzędzi badawczych do specyfiki i ograniczeń osób niepełnosprawnych, 
-realizacji prac terenowych, 
-zapewnienia respondentom pełnej anonimowości w celu uzyskania jak najbardziej wiarygodnych danych, 
-pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania odpowiednio do potrzeb, kontakt  telefoniczny i e-mail, 
wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych) – minimum 4 spotkania robocze w siedzibie Zamawiającego w zależności od 
jego decyzji, 
-informowania o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania (na 
bieżąco). Wykonawca obowiązany jest co dwa tygodnie przedstawić Zamawiającemu informację na temat bieżących 
czynności badawczych podejmowanych w ramach badania. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje w obszarze wskazanym przez Zamawiającego, 
-zastosowania się do uwag Zamawiającego w przypadku stwierdzenia przez niego nieprawidłowości w realizacji badania i 
skorygowania stwierdzonych uchybień, 
-umieszczenia na wszystkich materiałach (m.in. scenariuszach, kwestionariuszu, raportach) logotypu Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego oraz programu pn. „DIALOG”. 
 
Warunki realizacji badania: 
Realizacja zamówienia przebiegać będzie zgodnie z następującym harmonogramem: 
1)w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 15 lutego  2020 r.  – Wykonawca uzgodni i przekaże Zamawiającemu propozycję dwóch 
raportów końcowych (1. raport końcowy z badań duchowieństwa, 2. raport końcowy z badań osób z niepełnosprawnością). 
Po zapoznaniu się z otrzymanymi propozycjami Zamawiający wskaże ewentualne uwagi do przedstawionych raportów;  
2)w terminie do 22 lutego 2020 roku – po uwzględnieniu ewentualnych uwag do raportów, Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu dwa końcowe raporty (1. raport końcowy z badań duchowieństwa, 2. raport końcowy z badań osób z 
niepełnosprawnością) wraz z całą dokumentacją badań (m.in. ankiety, wywiady, bazy danych, itp.). 
 
Zakłada się, że na podstawie badań sporządzone zostaną raporty udzielające wyczerpujących odpowiedzi na postawione 
pytania badawcze. 
Wykonawca dostarczy propozycję raportu końcowego, raport końcowy oraz ewentualny poprawiony raport końcowy w 
wersji elektronicznej na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail (w wersji doc., pdf., dodatkowo raport końcowy oraz 
ewentualny poprawiony raport końcowy w formie składu komputerowego do druku: w przestrzeni barwnej CMYK, 300 dpi 
A4). 
Wykonawca jednocześnie zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu nie później niż do dnia odbioru zamówienia 
wydrukowanych w kolorze i oprawionych wersji zaakceptowanych uprzednio przez Zamawiającego raportów końcowych, 
każdy w 3 egzemplarzach. 
Tekst główny raportu końcowego nie powinien liczyć więcej niż 110 stron z wyłączeniem streszczenia i załączników, 
przyjmując średnio 2 300 znaków na stronę. 
 
Raport końcowy z badania powinien mieć następującą strukturę: 
1.streszczenie (najważniejsze wyniki całego badania, wypunktowanie wniosków wraz z rekomendacjami) - do 15 stron A4, 
2.spis treści, 
3.wprowadzenie (opis przedmiotu, głównych założeń i celów badania, opis okoliczności towarzyszących badaniu), 
4.opis zastosowanej metodologii, narzędzi badawczych oraz źródła informacji wykorzystywane w badaniu, 
5.opis wyników badania, ich analizę i interpretację; rozdziały analityczne powinny zawierać podsumowania i wnioski 
cząstkowe, 
6.wnioski (podsumowanie badania z uwzględnieniem specyfiki badanego obszaru) i powiązane z nimi rekomendacje,  
7.aneksy, w tym aneksy przedstawiające zestawienia danych oraz narzędzia badawcze (opis użytych danych, załączniki z 
formularzami użytych ankiet, wykorzystane źródła). 
 
 
 
 


