Konkurs na współwykonawcę badania.
1.Nazwa Zamawiającego: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554
Warszawa
2.Numer sprawy: : ADOP.601.111.2015
3.opis przedmiotu zamówienia
Udział w pracach nad raportem „Identyfikacja kluczowych zmian w polskiej gospodarce w celu zwiększenia
jej konkurencyjności i eksportu netto” poprzez realizację analiz statystycznych i ekonometrycznych,
współautorstwo i współredagowanie treści raportu w części diagnostycznej i normatywnej oraz udział w
spotkaniach roboczych zespołu autorskiego, mających na celu opracowanie rekomendacji (przynajmniej
czterech spotkania w październiku i listopadzie).
4.termin wykonania zamówienia;
Okres realizacji zamówienia: 2.11.2015-30.06.2016, przy czym od współwykonawcy oczekuje się:
• wniesienia merytorycznego wkładu do prac nad raportem do dnia 20.11.2015 (w postaci recenzji
wstępnej wersji części diagnostycznej raportu oraz rekomendacji co do jego zmian/rozszerzenia)
lub pięciu dni od podpisania umowy;
• do 25.11.2015: zaproponowanie rekomendacji w zakresie przynajmniej pięciu z obszarów
tematycznych opisanych w części diagnostycznej;
• do 30.06.2015: opracowanie, wraz z pozostałymi wykonawcami, raportu końcowego z badania;
5.określenie terminu związania ofertą,
Oferenci będą związani ofertą do dnia 06.11.2015.
6.kryteria wyboru oferty
Od kandydatów wymagane są:
• Wykształcenie ekonomiczne (co najmniej tytuł magistra nauk ekonomicznych).
• Co najmniej czteroletnie doświadczenie w pracy analityka ekonomicznego.
• Autorstwo lub współautorstwo co najmniej 5 raportów lub artykułów naukowych o tematyce
związanej z konkurencyjnością polskiej gospodarki, w tym co najmniej jednego dotyczącego
kwestii handlu międzynarodowego oraz co najmniej trzech dotyczących trzech różnych spośród
wymienionych obszarów: rynek pracy w Polsce, system szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce,
system opieki zdrowotnej w Polsce, system oświaty w Polsce, polityka innowacyjności w Polsce,
sytuacja makroekonomiczna Polski, infrastruktura w Polsce
• Autorstwo lub współautorstwo przynajmniej 2 raportów lub artykułów naukowych wykorzystujących
metody statystyczne lub ekonometryczne.
• Doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczymi lub analitycznymi oraz w redakcji naukowej
publikacji o tematyce ekonomicznej
• Dyspozycyjność umożliwiająca realizacje przedstawionego harmonogramu prac
Spośród kandydatów spełniających powyższe kryteria wyłoniony zostanie wykonawcy przy wykorzystaniu
następujących kryteriów:
• 60% - wysokość wynagrodzenia, przy czym najniższa oferta otrzymuje 60%, a pozostałe punktację
odwrotnie proporcjonalną do relacji wysokości własnej oferty do najniższej
• 40% - liczba publikacji o tematyce powiązanej z tematem badania, przy czym 40% otrzymuje
najlepsza pod tym względem oferta, a pozostałe wynik proporcjonalny do relacji własnej oferty do
oferty najlepszej

7.opis sposobu przygotowania oferty oraz termin, miejsce i sposób jej złożenia (
Dokumenty prosimy nadsyłać drogą mailową na adres: marek.dietl@sgh.waw.pl, do dnia 28.10.2015 r. do
godziny 17:00. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane aplikacje.

8.informację o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami;
Zamawiający będzie komunikował się z oferentami (w szczególności, odnośnie wyboru najkorzystniejszej
oferty) i wykonawcą drogą mailową. Zamawiający zastrzega sobie wymóg przynajmniej jednokrotnego
spotkania z wykonawcą na terenie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w dniach 29.10.20156.11.2015.

Oferta złożona w postępowaniu,
przestaje wiązać w przypadku zawarcia umowy z wybranym wykonawcą lub
zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy

