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Załącznik nr 1  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Wprowadzenie 

 

Zamawiający stawia sobie za cel dokonanie analizy pozwalającej na poznanie postaw rodziców wobec picia 

alkoholu przez ich nastoletnie dzieci oraz porównanie tych postaw z rzeczywistymi zachowaniami 

dorastających dzieci. Rodzicielskie zasady, postawy wobec picia alkoholu przez ich dzieci oraz zachowania w 

konkretnych sytuacjach składają się na całość praktyk rodzicielskich specyficznie związanych z piciem 

alkoholu przez młodzież. Zależność między praktykami wychowawczymi rodziców a piciem alkoholu przez ich 

dorastające dzieci jest zwykle określana na podstawie informacji pochodzących od dzieci. Takie badania 

dostarczają więc jedynie wiedzy na temat percepcji pewnych zachowań rodziców przez dzieci, bez 

uwzględnienia perspektywy samych rodziców. Niniejszy projekt  ma uzupełnić te lukę poprzez włączenie do 

badań zarówno rodziców, jak i ich dzieci w wieku 15 i 17 lat.  

 

2. Przedmiot zamówienia 

 

Przedmiot zamówienia polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ankietowego na ogólnopolskiej 
próbie 400 rodziców oraz 400 dzieci urodzonych w 2000 r. i 2002 r. (badanie par rodzic-dziecko) według 
narzędzi badawczych dostarczonych przez Zamawiającego.  
 

3. Generalne wytyczne 

 

Badanie należy przeprowadzić zgodnie z następującymi wytycznymi: 

 użycie kwestionariuszy dostarczonych przez zamawiającego  

 metoda zbierania danych: komputerowo wspierane bezpośrednie wywiady ankietowe (Computer 

Assisted Personal Interview – CAPI), nie przewiduje się możliwości jednoczesnego badania rodziców i ich 

dzieci w tym samym pomieszczeniu, 

 wielkość próby: ogólnopolska próba 400 rodziców i 400 ich dzieci z losowo wybranych miast i gmin na 

terenie całej Polski,  

 wysłanie listu „zapowiedniego1” o treści uzgodnionej z zamawiającym,  

 zapewnienie prywatności i anonimowości respondentów oraz ochrona indywidualnych danych. 

 

4. Zadania Wykonawcy: 

 opracowanie schematu doboru próby oraz dokonanie losowania 

 opracowanie instrukcji dla ankieterów 

 przeszkolenie ankieterów z udziałem przedstawicieli Zamawiającego 

 realizacja ankiety  – koordynacja, nadzór i kontrola jakości pracy ankieterów oraz jej rezultatów 

 wprowadzenie danych do zbioru danych w formacie SPSS, zgodnie z formą zatwierdzoną przez 

zamawiającego 

                                                           
1 Pod pojęciem listu „zapowiedniego” rozumie się: pisemne zawiadomienie wysyłane przez agencję badawczą do osoby lub 
pod adres, wylosowane do próby badanej. W liście zamieszczone jest wyjaśnienie celu badania, informacja o planowanym 
terminie wizyty ankietera oraz prośba o wyrażenie zgody na jego przyjęcie i udzielenie wywiadu. 
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 opracowanie sprawozdania z realizacji badań. 

 

 

5. BADANIE 

Przygotowanie na podstawie dostarczonych narzędzi badawczych i informacje od zamawiającego:   

o kwestionariusza ankiety dla rodziców oraz kwestionariusza dla ich dzieci  

o instrukcji dla ankieterów 

o pisemnej informacji dla respondentów o celu badania oraz o gwarancji poufności zebranych 

danych, 

 szkolenie ankieterów według następujących wytycznych: 

o uzgodnienie programu szkolenia z Zamawiającym  

o udział przedstawicieli Zamawiającego w szkoleniu 

o warsztatowa forma szkolenia  

 przygotowanie próby z uwzględnieniem następujących wytycznych: 

o próba docelowa to próba 400 rodziców oraz 400 ich dzieci 

 realizacja badań z uwzględnieniem następujących wytycznych: 

o badanie zostanie zrealizowane przez doświadczonych ankieterów  

o realizacja wywiadów ankietowych zakończy się w terminie ustalonym w harmonogramie 

 stały monitoring zbierania danych, kontroli pracy ankieterów, stopnia realizacji próby (response 

rate)  

 opracowanie szczegółowego sprawozdania z przebiegu badania i przekazanie go zamawiającemu 

w terminie do 15 grudnia 2017 roku . 

 sprawozdanie powinno zawierać:  

o szczegółowy opis procedury doboru próby oraz wszelkich odchyleń, które wystąpiły w trakcie jej 

zastosowania 

o opis wskaźnika realizacji prośby  tzw. response rate, wskaźnik odmów realizacji ankiet  

o zestawienie danych o wywiadach niezrealizowanych, w tym przyczynach niezrealizowania  

o informacje o przebiegu badania z uwzględnieniem analizy trudności jakie się pojawiły  

o informacje o zakresie i wynikach kontroli pracy ankieterów i jej efektów 

 przygotowanie zbioru danych w formacie SPSS (Statistical Package for Social Sciences) zgodnie z 

wytycznymi zamawiającego 

Zamawiający po otrzymaniu sprawozdania z badania ilościowego oraz pozostałych składników wymienionych 

powyżej, oceni poprawność i rzetelność realizacji badania. 

 

Informacja o ewentualnym stwierdzeniu nieprawidłowości zostanie przekazana Wykonawcy przez 

Zamawiającego, w roboczo ustalonym terminie, od otrzymania sprawozdania z przebiegu badania 

ilościowego. Zamawiający wraz ze wskazaniem ewentualnych nieprawidłowości co do realizacji badania czy 

przygotowania zbioru danych będzie mógł zgłosić uwagi do treści lub formy sprawozdania z przebiegu 

badania oraz przygotowanego zbioru danych.  

 

Wykonawca, w ustalonym roboczo terminie, będzie zobowiązany do wyjaśnienia przyczyn wskazanych 

nieprawidłowości lub do powtórzenia odpowiedniej liczby wywiadów i wprowadzenia zmian lub uzupełnień 

do sprawozdania z realizacji badania i zbioru danych, zgodnie z sugestią Zamawiającego. Ostateczna wersja 

zatwierdzanej przez Zamawiającego bazy danych wraz ze sprawozdaniem powinna zostać dostarczona do 

Zamawiającego do dnia 15 grudnia 2017 roku r.  
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6. Informacje dodatkowe 

Dokumenty i opracowania będą przekazywane Zamawiającemu w pierwszej kolejności w wersji 

elektronicznej, w formatach możliwych do otwarcia i poprawnego wyświetlenia w programach pakietu MS 

Office 2000 i późniejszych oraz w SPSS 17.0. Po uzyskaniu akceptacji, Wykonawca będzie dostarczał 

Zamawiającemu ostateczną wersję dokumentów także w formie papierowej. Forma papierowa musi być 

zgodna z zaakceptowaną wersją elektroniczną. W przypadku niezgodności ostatecznej wersji dokumentu 

przesłanego Zamawiającemu w wersji papierowej z jego ostatecznym odpowiednikiem w formie 

elektronicznej, Wykonawca niezwłocznie dostosuje wersję papierową do elektronicznej a za chwilę 

należytego wykonania danego działania uznaje się dostarczenie dokumentu w formie papierowej zgodnej z 

formą elektroniczną. 

 


