
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

sygnatura zamówienia: KRZ/2012/badanie_opinii

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia  jest  przygotowanie  i  przeprowadzenie  badania  opinii  publicznej 
oraz przygotowanie raportu z wyników badania opinii publicznej wg poniższych wytycznych, 
wg danych poniżej.

II. Cel i tło badania
Celem badania jest określenie poziomu świadomości polskiego społeczeństwa w zakresie:

1. świadomości osobistego wpływu człowieka na środowisko, w tym znajomości i rozumienia pojęcia – 
Osobisty Plan Rozwoju Zrównoważonego (Odpowiedzialnego) - Personal Sustainability Plan.

2. wiedzy  jak  praktycznie  i  na  co  dzień  w  prosty  sposób  chronić  środowisko  i/lub  nie  szkodzić  
środowisku i postaw/praktyk respondentów w tym zakresie

3. potrzeby  ochrony  bioróżnorodności,  znajomości  sposobów  ochrony  bioróżnorodności  i 
postaw/praktyk respondentów w tym zakresie

4. racjonalnego używania energii, potrzeby zwiększania efektywności energetycznej i zmniejszanie 
wpływu na zmiany klimatyczne oraz postaw/praktyk respondentów w tym zakresie

5. nie marnowania i ochrony wody i postaw/praktyk respondentów w tym zakresie
6. wiedzy na temat racjonalnej gospodarki odpadami i postaw/praktyk respondentów w tym zakresie

Katalog podstawowych zachowań i preferowanych postaw, mogący być punktem odniesienia dla 
tworzących  ankietę  (ale  nie  jest  to  wymagane  do  przygotowania  prawidłowej  oferty),  jest 
zawarty  na  na  stronie  internetowej  Fundacji  Nasza  Ziemia  w  dziale  EKO-WIEDZA 
(http://www.naszaziemia.pl/wiedza/).

Projekt realizowany jest w ramach i w związku z: Dekadą Edukacji dla Rozwoju Zrównoważonego ONZ, 
realizacją  polityk  powstrzymywania  zmian  klimatycznych,  koniecznością  zwiększania  efektywności 
gospodarki  odpadami  w  Polsce,  realizacją  polityk  zachowania  bioróżnorodności,  rosnącym 
zapotrzebowaniem na edukację ekologiczną oraz dostarczaniem form i narzędzi do prowadzenia edukacji  
ekologicznej. Jest rozwinięciem i kontynuacją prowadzonej od 1994 roku Kampanii „Sprzątanie świata - 
Polska”, Programu Edukacji Ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami (2003-2006) i Kampanii na rzecz 
Rozwoju Zrównoważonego (od 2006 roku).

III. Metodologia badania
Metodologia badania powinna zapewnić przeprowadzenie badania w sposób reprezentatywny i 
gwarantujący oznaczenie poziomu świadomości i deklarowanych postaw dla następujących grup:

• dzieci i młodzież (5-16 lat)
• edukatorzy (nauczyciele, liderzy aktywności, działacze z organizacji pozarządowych, 

pracownicy bibliotek publicznych i in.)
• osoby nie stosujące lub stosujące w ograniczonym zakresie: selektywną zbiórkę odpadów, 

racjonalne używanie energii, nie marnowanie i ochronę wody, ochronę przyrody wokół siebie
• urzędnicy samorządowi
• przedsiębiorcy i pracownicy firm

IV. Terminy i harmonogram prac
1. Badanie zostanie przeprowadzone do dnia 10 marca 2012 roku.
2. Raport  z  badań  zostanie  dostarczony  w  terminie  ustalonym  z  wykonawcą  badania, 

optymalnie w terminie 7 dni od przeprowadzenia badania.

IV. Wynagrodzenie
Na przygotowanie,  przeprowadzenie  i  przekazanie  raportu  z  wyników badań Fundacja  Nasza 
Ziemia  przeznacza  nie  więcej  niż  25.000  złotych  (dwadzieścia  pięć  tysięcy  złotych)  brutto. 

http://www.naszaziemia.pl/wiedza/


Oferty  z  wynagrodzeniem przekraczającym te kwotę nie  spełnią  warunków SIWZ i  nie  będą 
rozpatrywane. Wynagrodzenie pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej.

V. Płatność
1. Płatność za wykonaną usługę zostanie dokonana w całości, jednorazowo, na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania oryginału faktury.
2. Oryginał faktury opatrzony będzie podpisem wystawcy faktury.
3. Faktura zostanie wystawiona po realizacji badania w terminie do 13 marca 2012 roku.

VI. Informacje dodatkowe
1. Oferent w ramach wynagrodzenia za wykonanie badania przekaże Fundacji Nasza Ziemia 

prawa autorskie wraz z prawami zależnymi do raportu z wynikami badań, z zezwoleniem 
na przekazywanie tych praw przez Fundację stronom trzecim.

2. Zlecenie realizowane jest w ramach Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-
2014, dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Warszawa, 17 lutego 2012 roku
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