
Warszawa, 19.06.2017 

 

 

 
Zapytanie ofertowe 

na zatrudnienie asystenta badawczego prowadzącego badania ankietowe w projekcie 

badawczym finansowym przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs SONATA 12) 

„Dobrostan psychologiczny osób zakażonych wirusem 

HIV w perspektywie temporalnej: 

makro- i mikrodynamika zmian.” 

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

Postępowanie: WPs-19/2017/AB 

Szacunkowa wartość zamówienia: Poniżej 10 000 euro 
 
 

 
 

1. ZAMAWIAJĄCY 
 
 

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego 

ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa 

REGON 24000001258 

NIP: 525-001-12-66 

fax (22) 635-79-91 

www.psych.uw.edu.pl 

e-mail: sekog@psych.uw.edu.pl 

 Osoba do kontaktów w sprawie zapytania: 

 
dr Marcin Rzeszutek 

e-mail:  marcin.rzeszutek@psych.uw.edu.pl 

 
 

2. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

 

Zamówienie obejmuje prowadzenie badań ankietowych w szpitalach. 

 

Opis stanowiska: w ramach projektu realizowane będą badania ankietowe na grupie chorych przewlekle w 

szpitalach i przychodniach w Warszawie. Od osoby zatrudnionej na tym stanowisku oczekujemy 

sprawności i samodzielności w przeprowadzaniu badań ankietowych. Mile widziane jest zainteresowania 

tematyką projektu badawczego (psychologiczne aspekty przewlekłej choroby somatycznej).  

 

Forma zatrudnienia: umowy cywilnoprawne (umowa zlecenie, umowa o dzieło). 

 

Wymiar zatrudnienia: dostosowany do potrzeb badawczych w danym miesiącu, jednak nie przekraczający 

wymiaru pół etatu. Praca przede wszystkim od poniedziałku do piątku (Warszawa). 

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: 

a) mają wykształcenie psychologiczne, 

b) są na studiach doktoranckich na kierunku psychologia, 

c) posiadają doświadczenie w realizacji podobnych zadań, tj. prowadzenia badań ankietowych. 
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3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

Lipiec 2017-Grudzień 2018 

 

 

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferta powinna obejmować: 
- CV z wyszczególnieniem dorobku naukowego i doświadczenia badawczego. 

 

Oferty można przesyłać w formie elektronicznej na adres osoby odpowiedzialnej za projekt: 

marcin.rzeszutek@psych.uw.edu.pl 

 

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty to: 30.06.2017. 

 

5. OCENA OFERT 

i) Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione w pkt. 4. 
ii) Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryteriami: 

    Doświadczenie w prowadzeniu badań ankietowych waga 65%. 

    Dorobek naukowy waga 35% 
 

6. WYNAGRODZENIE: 600 zł brutto płatne przez 18 miesięcy – wynagrodzenie będzie wypłacane pod 

warunkiem wywiązywanie się z warunków umowy. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną w 

terminie 7 dni roboczych liczonych od:  30.06.2017. 

 

7. DODATKOWE INFORMACJE 

i) W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowy (wzór umowy do 

wglądu) . 

ii) Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji szczegółowych warunków realizacji umowy z 

najlepszymi oferentami. 

iii) Zamawający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy.
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