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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego Nr XXYY na: „DOSTARCZENIE DANYCH O PREFERENCJACH
DOROSŁYCH POLAKÓW ODNOŚNIE CHARAKTERYSTYK ODWIEDZANYCH
LASÓW W DRODZE REALIZACJI BADANIA SONDAŻOWEGO.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania sondażowego dotyczącego
deklarowanych preferencji osób odwiedzających lasy odnośnie charakterystyk tychże lasów.
W zakres usługi nie wchodzi opracowanie czy zoperacjonalizowanie kwestionariuszy, analiza
zebranych danych ani przygotowanie raportu z badania.
Zamówienie składa się z następujących zadań:
a) Przygotowanie skryptu w oparciu o dostarczony przez zamawiającego kwestionariusz
badania. Kwestionariusz badania składa się z następujących części:
i. Moduł pytań wstępnych,
ii. Moduł przedstawienia i wizualizacji scenariusza badania,
iii. Moduł preferencji ujawnionych pozwalający na zapisanie pozycji geograficznej
odwiedzanych lasów,
iv. Moduł przedstawienia i wizualizacji lasów (opisany szczegółowo poniżej),
v. Moduł badania preferencji deklarowanych za pomocą metody wyboru
warunkowego,
vi. Moduł pytań końcowych.
vii. Moduł danych socjoekonomicznych respondenta („metryczka”)
Przewidywany przeciętny czas wywiadu wynosi ok. 50 minut.
b) Opracowanie sposobu doboru próby oraz sposobu dotarcia do respondentów. Realizacja
badania pilotażowego,
c) Przygotowanie wizualizacji graficznych do modułu choice experiment na podstawie
instrukcji zawartej w załączniku Opis Przedmiotu Zamówienia
d) Realizacja właściwego badania ilościowego, zgodnie z załącznikiem Opis Przedmiotu
zamówienia
e) Kontrola jakości przeprowadzonego badania i dostarczenie raportu z kontroli. Kontrola
polega na dostarczeniu baz danych po 100 i 400 wywiadach. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zmiany planu badania po 100 i 400 wywiadach. Dodatkowo Realizujący badanie
w raporcie dostarcza informację dotyczącą: czasu badania dla każdego respondenta dla
poszczególnych części ankiety, udziału przerwanych wywiadów.
f)
Przygotowanie bazy danych z wynikami badania.

g)

Badanie zostanie przeprowadzone przy zastosowaniu metodologii CAWI
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h)

Badanie zostanie przeprowadzone na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków (18+),
które w ostatnich 12 miesiącach odwiedziły jakikolwiek las. Struktura próby powinna
uwzględniać następujące zmienne: płeć, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie.

i)

Wielkość próby n=2500 (dwa tysiące pięćset kompletnych wywiadów)

j)

Pierwsze 100 ankiet, w pełni wypełnionych przez respondentów, stanowi próbę pilotażową,
pozostałe zaś – próbę główną.

Dostarczenie surowych danych z przeprowadzonego badania ankietowego powinno zostać
zrealizowane w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia podpisania umowy.
Dane będące przedmiotem zamówienia noszą charakter niejawny i nie mogą być udostępniane
osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.
Moduł przedstawienia i wizualizacji lasów
Wykonawca w ramach realizacji zamówienie przygotuje 405 wizualizacji lasów (zgodnie z plikiem
design_SIWZ.xls) różniących się następującymi atrybutami i poziomami atrybutów:






Typ lasu (iglasty, mieszany, liściasty),
Liczba gatunków drzew tworzących drzewostan - (1, 2, 3, 4, 5),
Wysokość (8m, 18m, 28m),
Zróżnicowanie wieku (jednowiekowy, dwuwiekowy, różnowiekowy),
Martwe drewno (brak, średnio, dużo).

Zamawiający dostarczy obiekty graficzne (pojedyncze drzewa, krzewy, martwe drewno) w liczbie 400
obiektów, które są niezbędne do przygotowania wizualizacji.
Z pojedynczych obiektów należy stworzyć wizualizacje lasów zgodnie z podaną instrukcją.
Parametry techniczne do wizualizacji:
wielkość - 500x382 pixeli
rozdzielczość - 96 dpi
Wszystkie wizualizacje zanim zostaną użyte w CE będą musiały być zaakceptowane przez
Zamawiającego.
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