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Humanistycznospołecznym zwraca się z zaproszeniem przesłania oferty dotyczącej wykonania usługi
transkrypcji wywiadów indywidualnych w ramach projektu naukowego „Przejścia młodych
z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy: rola lokalności, grupy odniesienia i nowych mediów”,
nr 2015/18/E/HS6/00147 realizowanego przez Centrum Naukowo-Badawcze Młodzi w Centrum LAB
przy SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie.

1. NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiającym jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. Adres: ul. Chodakowska 19/31,
03-815 Warszawa, NIP: 118-01-97-245.
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Aldona Zdrodowska, tel. +48 602 217 914,
e-mail: azdrodowska@swps.edu.pl .

2. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA
2.1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi transkrypcji wywiadów indywidulanych (IDI)
z postaci plików audio do elektronicznego dokumentu tekstowego (format MS Word 2013 lub
nowszy). Zlecenie obejmuje standardową1 transkrypcję około 300-320 wywiadów łącznie,
przekazywanych do realizacji w okresie trzech lat w trzech etapach: marzec 2017, marzec 2018,
marzec 2019. W każdym z etapów przewidywana jest transkrypcja około 100 wywiadów o przeciętnej
długości 90 minut. Termin realizacji każdego z etapów nie powinien być dłuższy niż 90 dni. Oferent
zobowiązuje się ponadto do zachowania najwyższych standardów poufności w zakresie
przetwarzania danych przekazanych przez Zamawiającego.

3. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej. Na etapie składania oferty Wykonawca
przygotuje:
Ofertę zawierającą uśrednioną wycenę za transkrypcję jednej minuty nagrania (brutto) oraz
deklarację Wykonawcy dotyczącą zachowania poufności w procesie przetwarzania wrażliwych
danych (treści wywiadów).
1

Transkrypcja standardowa oznacza tu zapis słowo w słowo wywiadu z jedną osobą, z pominięciem dźwięków
tła etc.

4. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Głównym kryterium oceny jest oferowana cena usługi.

5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Oferent jest związany z ofertą 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.

6. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy przesłać w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem poczty e-mail na
adres: youth@swps.edu.pl najpóźniej do dnia 30 grudnia 2016 r. do godz. 18.00.

7. INFORMACJA O TERMINIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Po dokonaniu wyboru Wykonawcy nastąpi uzgodnienie szczegółowych warunków umowy. Realizacja
każdego z etapów zamówienia nie może przekroczyć 90 dni roboczych od daty udostępnienia
Wykonawcy materiałów audio w postaci plików umieszczonych na serwerze Zleceniodawcy. Po
podpisaniu umowy Wykonawca uzupełni harmonogram w porozumieniu z Zamawiającym.

8. INFORMACJA O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
Pytania związane z ofertą można kierować do Aldony Zdrodowskiej na adres:
azdrodowska@swps.edu.pl, tel.+48 602 217 914.

9. INFORMACJA O SPOSOBIE PRZEKAZANIA WYKONAWCOM INFORMACJI O WYBORZE OFERTY
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej lub zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru
Wykonawcy zostanie przesłana drogą mailową w ciągu 14 dni od wyznaczonego ostatecznego
terminu składania ofert.

10. INFORMACJE DODATKOWE
Oferta złożona w postępowaniu, przestaje wiązać w przypadku zawarcia umowy z wybranym
Wykonawcą lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.

