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Załącznik nr 4: Wzór umowy na przeprowadzenie badań ilościowych 

 

Umowa na przeprowadzenie badań ilościowych 

 

zawarta w dniu .................. roku, pomiędzy: 

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, z siedzibą w Lublinie przy  
ul. M. Skłodowskiej – Curie 3, 20-029 Lublin, REGON: 430308156, NIP: 9461771036 reprezentowany 
przez Tomasza Różniaka, prezesa zarządu oraz Annę Moskwę, wiceprezes zarządu, zwany dalej 
„Zamawiającym” 

a 

...................................., z siedzibą w ............................, REGON: ................, NIP: ................, 
reprezentowane przez ................ zwany dalej „Wykonawcą” 

o następującej treści: 

§ 1 

Umowa niniejsza została zawarta w ramach realizacji projektu „Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw  
i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę i Ukrainę Euro 2012 
– diagnoza i prognoza” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia 1350 badań kwestionariuszowych 
pracodawców z województwa lubelskiego.   
 

2. Badania realizowane będą w terminie: .........................  
 

3. Wymagania dotyczące doboru grupy: 
 

a) Zamawiający zakłada warstwowo-losowy dobór próby badawczej, gdzie warstwami są: wielkość 
firmy, subregiony oraz sekcje (branże). 

Wielkość firmy: mikroprzedsiębiorstwa (zatrudnienie 0-9), małe przedsiębiorstwa (zatrudnienie 10-49), 
średnie i duże przedsiębiorstwa (zatrudnienie powyżej 50). 

Subregiony: lubelski, chełmsko-zamojski, bialskopodlaski według podziału podregionów z 2007r. 
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Sekcje według nowego podziału PKD: F, G, H, I, N. 

b) Wielkość grupy badawczej oraz metodologię badań Zamawiający określa następująco:  

N=1350 zgodnie z Załącznikiem nr 1 stanowiącym rozpisaną na podregiony, sekcje (branże) i wielkości 
zatrudnienia próbę do badania. 

4. Wykonawca dokona wyboru firm odpowiadających kryteriom grupy badawczej na podstawie bazy 
danych Głównego Urzędu Statystycznego udostępnionej przez Zamawiającego. 

 

§ 3 

1. Wykonawca dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji badań, w  szczególności kadrą 
posiadającą doświadczenie w realizacji badań ankietowych. 

2. Przed rozpoczęciem badań Zamawiający przeprowadzi szkolenie osób realizujących badania  
w zakresie problematyki ankiety, metodologii jej powstania oraz sposobu przeprowadzenia badania. 

3. Przed rozpoczęciem badań Zamawiający przekaże Wykonawcy instrukcję przeprowadzenia badań  
w wersji papierowej oraz elektronicznej. 

4. Osoby realizujące badania są zobligowane do informowania respondentów o współfinansowaniu 
badań ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
5. Po zakończonych badaniach osoby przeprowadzające badania wypełnią ankietę ewaluacyjną 
dostarczoną przez Zamawiającego. 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do składania wypełnionych kwestionariuszy  
w siedzibie Zamawiającego zgodnie z następującym harmonogramem: 

 
Data  Ilość kwestionariuszy 

  

  

  

  

  

 Razem 1350 
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Kwestionariusze będą dostarczane osobiście, pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską do godziny 
15.00 w ww. terminach. Dopuszczalne są 2 – dniowe opóźnienia lub różnice w ilości dostarczonych 
ankiet w granicach ............... sztuk za wcześniejszym 1-dniowym powiadomieniem pocztą 
elektroniczną. Nie dotyczy to ostatniego terminu złożenia kwestionariuszy, tj. ............................... 

2. W celu realizacji badań Zamawiający dostarczy Wykonawcy kwestionariusze badawcze w liczbie 

większej o 50 od ilości określonej w niniejszej umowie. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania 

podczas badań kwestionariuszy przekazanych przez Zamawiającego.  

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletne kwestionariusze oraz we własnym zakresie 
dokona sprawdzenia kwestionariuszy pod względem kompletności. Rozliczenie dokonuje się na 
podstawie kompletnych kwestionariuszy. Niekompletne kwestionariusze Wykonawca uzupełni we 
własnym zakresie, nie przekraczając terminu ich dostarczenia do Wykonawcy. 

4. Kwestionariusz został opracowany na potrzeby realizacji projektu „Tendencje rozwojowe 
przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę  
i Ukrainę Euro 2012 – diagnoza i prognoza”. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania 
kwestionariusza wyłącznie w celu realizacji założeń w/w projektu. 

§ 5 

Wykonawca wykona zamówienie w terminie do dnia ............................. 

§ 6 

1. Wykonawcy przysługuje za wykonanie zamówienia wynagrodzenie w wysokości ....................... zł 
brutto (słownie: ...................................). 

 
2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy  
w terminie do dnia ................................... na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zleceniobiorcę.  
 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dokumentowania przeprowadzonych badań prowadząc 
ewidencje według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Ewidencje te 
powinny być prowadzone w taki sposób, aby możliwa była weryfikacja faktu przeprowadzenia 
badania. 
 

2. Ewidencje, o których mowa w pkt.1 powinny być prowadzone zgodnie z przepisami o ochronie 
danych osobowych oraz kodeksu Esomar.  
 

3. Wykonawca będzie przekazywał ewidencje razem z wypełnionymi kwestionariuszami zgodnie  
z harmonogramem zawartym w §4 pkt.1.  
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości przeprowadzonych badań, 
zarówno w trakcie, jak też miesiąc po wykonaniu całości zamówienia. 
 

5. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia ze 
skutkiem natychmiastowym, jeżeli Zleceniobiorca naruszy postanowienia i w przypadku 
rażących błędów i nie wywiązywania się z obowiązków.  Zleceniobiorcy przysługuje wówczas 
wynagrodzenie częściowe, płatne w wysokości ........... zł brutto za każdy prawidłowo 
wypełniony kwestionariusz, proporcjonalnie do faktycznie wykonanej pracy. 
 

6. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, Zamawiający 
naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości przedmiotu zamówienia.  
 

7. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania zamówienia, Zamawiający naliczy 
Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu zamówienia za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki. 

 

§ 8 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu 
podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności za wyłączeniem § 4 ust. 1. 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
przepisy Prawa Zamówień Publicznych. 

§ 10 

Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwym 
sądom powszechnym. 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym  
dla każdej ze stron. 

 

 

………………………………..                                                 ………………………………….. 

        ZAMAWIAJĄCY                                                                           WYKONAWCA 
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Załączniki do umowy: 

1. Metodologia badań i dobór próby badawczej. 
2. Potwierdzenie przeprowadzenia badań. 
3. Kwestionariusz badawczy. 
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Załącznik nr 1: Metodologia doboru próby badawczej: 

1. Badaniami zostanie objętych 1350 firm z następujących sekcji według PKD z 2007 roku: 

• F – Budownictwo 

• G – handel hurtowy i detaliczny itp. 

• H – Transport i gospodarka magazynowa 

• I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 

• N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 
2. Badane firmy będą działały w następujących subregionach: 

• Bialskopodlaski 

• Chełmsko zamojski 

• Lubelski (lubelski i puławski) 
3. Będą podzielone pod względem wielkości na: 

• Mikro (zatrudniające 0-9 pracowników) 

• Małe ( zatrudniające od 10 do 49 pracowników) 

• Średnie i duże (zatrudniające powyżej 50 pracowników) 
 
Liczebność i rozkład badanej próby: 

 

sekcja 
wielkość 

zatrudnienia 

podregiony 

Razem 
bialskopodlaski 

chełmsko-

zamojski 
lubelski 

  

Sekcja F 

  

0-9 34 35 30 99 

10-49 30 30 30 90 

50 i więcej 11 17 53 81 

Razem 75 82 113 270 

  

Sekcja G 

  

0-9 30 30 30 90 

10-49 30 30 30 90 

50 i więcej 14 23 53 90 

Razem 74 83 113 270 

  0-9 48 49 46 143 

Sekcja H 10-49 30 30 30 90 

  50 i więcej 12 11 14 37 

Razem 90 90 90 270 

  0-9 57 57 57 171 

Sekcja I 10-49 10 37 43 90 

  50 i więcej 1 1 7 9 

Razem 68 95 107 270 
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  0-9 67 67 67 201 

Sekcja N 10-49 4 13 37 54 

  50 i więcej 1 4 10 15 

  72 84 114 270 

 
 Dobór próby jest warstwowo losowy, natomiast ze względu na małą liczebność firm 

średnich i dużych w poszczególnych sekcjach jak i subregionach dopuszczalne są zmiany liczebności. 
Jeżeli np. z dostępnych średnich i dużych firm  (11) w sekcji F w podregionie bialskopodlaskim  tylko 
część zgodzi się na udział w badaniach np. 8 pozostałe dobierane są z tego regionu proporcjonalnie z 
mikro i małych tak, by w całej sekcji zbadanych zostało 270 firm. 
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Załącznik nr 2: Potwierdzenie przeprowadzenia badań   

Wykonawca: ......................................................................................................................................... 

(pełna nazwa i adres) 

Imię i nazwisko ankietera:............................................................................................................ 

L.p. 
Data przeprowadzonego 

badania ankietowego 

Imię i nazwisko osoby 

reprezentującej firmę 
Pieczątka firmy 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

 

 

..............................................................       ..............................................................                

(podpis ankietera)                  (podpis i pieczątka Wykonawcy) 


