Zapytanie ofertowe
Dotyczące szacunkowej wyceny przeprowadzenia kompleksowych badań
w ramach projektu „Nowoczesne technologie dla włókiennictwa. Szansa dla Polski.”
(PO IG, Priorytet 1 -Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 - Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na
wiedzy, Poddziałanie 1.1.1 – Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight)
Szacunkowa wartość zamówienia: powyżej 14 000 euro

1. Zamawiający
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi (SWSPiZ), 90-113
Łódź, Sienkiewicza 9
Osobą wskazaną do kontaktów i udzielania informacji ze SWSPiZ jest: Paweł Goszczyński, tel. (48 42 66 42 231, e-mail: pgoszczynski@swspiz.pl
2. Opis przedmiotu zamówienia
Celem projektu „Nowoczesne technologie dla włókiennictwa. Szansa dla Polski.” jest
identyfikacja kierunków badań naukowych i prac rozwojowych w przemyśle włókienniczym w Polsce poprzez zastosowanie metody foresight w zakresie wsparcia przygotowania
strategii dla Polskiej Platformy Technologicznej Przemysłu Tekstylnego.
Cele projektu zdefiniowano jak następuje:
• Wizja rozwoju przemysłu włókienniczego w Polsce: określenie polskich obszarów
kompetencji i globalnego przywództwa oraz budowa scenariuszy technologicznych
dla przemysłu włókienniczego;
• Weryfikacja i rozbudowa strategicznego programu badawczego dla rozwoju technologii dla włókiennictwa; Lepsze zrozumienie różnic i podobieństw w strukturach
różnych segmentów łańcucha wartości dla przemysłu włókienniczego (włókna naturalne i syntetyczne, włókniny, wyroby włókiennicze, tkaniny, inne zastosowania), ich organizacji, dynamice i tempie transformacji;
• Zidentyfikowanie reżimów technologicznych charakterystycznych dla poszczególnych segmentów przemysłu włókienniczego, rzutujących na rodzaj powiązań między uczestnikami systemu oraz na intensywność i charakter innowacji;
• Określenie czynników determinujących wzrost skali wykorzystania nowoczesnych
rozwiązań technicznych, technologicznych i informacyjnych (wiedzochłonność) w
przemyśle włókienniczym:
• Powstanie wykwalifikowane kadry dla przemysłu włókienniczego: opracowanie
rekomendacji w zakresie opracowania nowych standardów kwalifikacji oraz programów modułowych i pakietów edukacyjnych dla kadr dla nowoczesnego przemysłu włókienniczego.
• Opracowanie założeń dla polityki innowacyjnej: bardziej precyzyjne i adekwatne
do potrzeb i możliwości zdefiniowanie siły, kierunków i zakresu polityki wsparcia
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dla krajowego przemysłu włókienniczego gwarantujących rozwiązanie jego rzeczywistych problemów zarówno na poziomie koncepcji, jak i wdrożenia.
3. Cele, założenia i opis zadań realizowanych w ramach badań
Wskazana w zapytaniu ofertowym usługa badawcza obejmuje przygotowanie szczegółowej
metodyki, przeprowadzenie prac badawczych i przygotowanie niezbędnych raportów w
zakresie następujących zadań: Uszczegółowienie metodologii (Z3), Rundy delfickie (Z5), Scenariusze (Z6), Kwalifikacje i kompetencje (Z7), Założenia dla polityki innowacyjnej w obszarze technologie włókiennictwa (Z9).

Szczegółowa metodyka wszystkich pięciu zadań zostanie dopracowana
SWSPiZ.

wspólnie z

W ramach zadania Uszczegółowienie metodologii- zakres prac powinien obejmować co
najmniej:
metodologiczną weryfikację i uszczegółowienie zakres foresightu w odniesieniu do:
dokonanego przeglądu strategicznych trendów technologicznych, orientacji, horyzontu
czasowego, obszarów działania, zakresu i rodzaju niezbędnych konsultacji środowiskowych (kategorie ekspertów),
• przygotowanie szczegółowych wytycznych i kompletu narzędzi badawczych realizacji
poszczególnych zadań, adekwatnych do założonych celów
Końcowym efektem zadania będzie raport: Wytyczne metodologiczne dla foresightu
technologicznego w zakresie nowoczesnych technologii dla włókiennictwa
Planowany termin realizacji zadania: kwiecień 2010 – październik 2010
•

W ramach zadania Rundy delfickie - przewiduje będą dwa typy działań:
• zdefiniowanie kryteriów rekrutacji ekspertów włączonych w etap implementacji projektu oraz późniejszej oceny końcowych rezultatów.
• przygotowanie portalu internetowego umożliwiającego przeprowadzenie rund delfickich w trybie on-line (założenia, warunki techniczne i kadrowe),
• uruchomienie i prowadzenie portalu internetowego w okresie prowadzenia rund delfickich.
• przygotowanie i weryfikację ankiet służących przeprowadzeniu rund delfickich,
• przeprowadzenie dwóch rund delfickich,
Planowany termin realizacji zadania: październik 2010 – czerwiec 2011
W ramach zadania Scenariusze - zakres prac obejmuje:
Scenariusze obszarów badawczych będą wypracowywane w ramach warsztatów
scenariuszowych. Do uczestnictwa w warsztatach zostaną zaproszeni eksperci reprezentujący
naukę, gospodarkę, administrację, organizacje pozarządowe i regionalne instytucje wsparcia
biznesu.
Uruchomienie warsztatów scenariuszowych zostanie poprzedzone:
• określeniem procedury budowy scenariuszy,
• identyfikacją i uszeregowaniem według znaczenia kluczowych zmiennych, (czynniki
sprawcze), których rozwój można przewidzieć,
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identyfikacją i uszeregowaniem według znaczenia kluczowych zmiennych (zagrożenia),
• których rozwoju nie można przewidzieć,
• określeniem logiki scenariuszy i
• przygotowaniem szczegółowych założeń warsztatów scenariuszowych.
Część tych zagadnień (zwłaszcza procedura budowy scenariuszy i określenie ich logiki) zostanie opracowana na etapie zadania Z2 (Uszczegółowienie metodologii). Konieczna jest jednak ich weryfikacja założeń po zakończeniu badań zadań Z3 oraz Z5.
Planowany termin realizacji zadania: kwiecień 2011 – wrzesień 2011
•

W ramach zadania Kwalifikacje i kompetencje - zakres prac powinien obejmować co
najmniej:
Przygotowanie bilansu kompetencji wymaganych w gospodarce oraz diagnozy i prognozy rozwoju kwalifikacji i kompetencji dla specjalistów przemysłu włókienniczego
• Przygotowanie rekomendacji dotyczących potrzeby opracowania nowych standardów
kwalifikacji zawodowych i uzupełnienia istniejących oraz opracowania modułowych
programów kształcenia i szkolenia zawodowego.
Planowany termin realizacji zadania: kwiecień 2011 – wrzesień 2011
•

W ramach zadania Założenia dla polityki innowacyjnej w obszarze technologie włókiennictwa - zakres prac powinien obejmować co najmniej:
• Synteza rezultatów wypracowanych w ramach poszczególnych zadań merytorycznych
Raport: Założenia dla polityki innowacyjnej w obszarze technologie włókiennictwa
Termin realizacji: styczeń 2012 – czerwiec 2012

4. Wymagania jakie muszą spełnić osoby chcące złożyć ofertę
• Wykształcenie wyższe i minimum stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych.
• Doświadczenie w zakresie zastosowania metodyki foresight.
• Doświadczenie w zakresie wykorzystania rezultatów foresight.
5. Opis sposobu przygotowania oferty
• Krótki opis problematyki, której dotyczy zapytanie.
• Prezentacja Wykonawcy, która powinna zawierać co najmniej następujące informacje:
- Dane teleadresowe oferenta adres, telefon, adresu e-mailowy.
- Wykształcenie (wymóg posiadania stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora w dziedzinie ekonomii).
- Udokumentowane doświadczenie w zakresie zastosowania metodyki foresight,
w tym: uczestnictwo w minimum trzech projektach typu foresight lub zawierających elementy foresightu.

3

- Udokumentowane doświadczenie w zakresie wykorzystania rezultatów foresight, w tym autorstwo lub współautorstwo minimum trzech publikacji prezentujących interpretację rezultatów badań foresightowych.
• Wynagrodzenie brutto za wykonanie zamówienie.
6. Kryteria oceny oferty
Oferty zostaną ocenione przez SWSPiZ przy wykorzystaniu następujących kryteriów i ich
znaczenia:
a. doświadczenie w zakresie zastosowania metodyki foresight od 0 do 40 pkt;
b. doświadczenie w zakresie zastosowania metodyki foresight od 0 do 40 pkt
c. cena od 0 do 20pkt. Oferta najtańsza uzyska 20 punktów, pozostałe proporcjonalnie
mniej punktów. Punkty za cenę zostaną wyliczone według następującego wzoru:
najniższa cena

x 20 pkt x 100%

cena danej oferty
7. Podział na części
Dopuszcza się podział kompleksowego zadania badawczego na części i złożenie ofert
cząstkowych (na poszczególne zadania).
8. Harmonogram zbierania ofert
Termin złożenia oferty do 1.3.2010 r.
Ofertę należy przesłać na adres e-mailowy pgoszczynski@swspiz.pl do godz. 16.00
Wybór ofert do 15.3.2010 r.
Podpisanie umowy do 19.3. 2010 r.
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