Bioprodukty z biomasy lignocelulozowej pozyskanej z gruntów marginalnych w celu
wypełnienia luki obecnej w narodowej biogospodarce(BIOmagic)

Umowa nr BIOSTRATEG3/344253/2/NCBR/2017 o wykonanie
i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu
„środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG

Pasym, dn.25.10.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiot zamówienia
Przeprowadzenie badania ankietowego określającego poziom świadomości oraz społeczne i gospodarcze
zapotrzebowanie rynku na usługi wytwarzania wysokiej jakości kory oraz prezentacja wyników z badania w
formie raportu.

Opis przedmiotu zamówienia
Przeprowadzenie badania ankietowego w celu weryfikacji potencjału i zapotrzebowania rynkowego zarówno
wśród podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych, które mogą być w jakiś sposób zainteresowane
produktami uzyskiwanym w czasie procesów realizowanych w projekcie. Dowodem przeprowadzonej analizy
powinien być kompleksowy raport zawierający zarówno analizę rynku jak i poszczególne kwestionariusze.

Wykonanie usługi będzie polegało na:
1) opracowaniu – na bazie kwestionariusza przekazanego Wykonawcy przez Zamawiającego – ostatecznej wersji
ankiety, w tym weryfikacji istniejącego kwestionariusza pod kątem:
a)
b)
c)
d)
e)

zrozumienia pytań przez respondentów,
ułożenia pytań w badaniu oraz odpowiedzi w kafeterii w logiczny ciąg,
jednoznaczności pytań i odpowiedzi,
rozłączności wariantów odpowiedzi,
dostosowania pytań i odpowiedzi do sytuacji/okresu, w którym badanie będzie realizowane.

2) przeprowadzeniu badania na próbie zawierającej podmioty gospodarcze z branż pokrewnych dla przedmiotu
badania oraz losowej próbie osób fizycznych w wieku 18 lat i więcej
3) opracowaniu raportu z badania, zawierającego analizę i interpretację uzyskanych wyników.
Stan
nie dotyczy
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Termin dostawy
do 30 listopada 2021

Kryteria oceny ofert
cena - 100%

Oferty proszę składać podając cenę netto i brutto wliczając wszystkie koszty
Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: poczta@quercus.org.pl

Termin składania ofert
02.11.2021 r.
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