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Gdańsk, dnia 22.08.2017 r.

OZP.3310-1/KC/2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
ul. Podwale Przedmiejskie 30
80-824 Gdańsk

ZAPYTANIE W CELU OSZACOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie nr 1:
Przedmiotem zamówienia będzie usługa ekspercka polegająca na opracowaniu „Prognozy
demograficznej dla gmin województwa pomorskiego do roku 2030”.
Projekcja liczby ludności w perspektywie roku 2030 powinna prezentować wyniki w zakresie
liczby i struktury ludności:
 w trzech przekrojach czasowych, tj. dla lat 2020, 2025, 2030;
 w podziale na grupy demograficzne (pięcioletnie);
 w podziale na grupy funkcjonalne (0-3, 4-6, 7-14, 15-18, 19-23);
 w podziale na grupy ekonomiczne (przedprodukcyjny, produkcyjny, produkcyjny
mobilny, produkcyjny niemobilny, poprodukcyjny);
 ogółem oraz odrębnie dla kobiet i mężczyzn.
Planowany termin realizacji usługi: wrzesień – listopad 2017 r.

Zadanie nr 2:
Przedmiotem zamówienia będzie usługa opracowania raportu z przeprowadzonych badań
w obszarze tematycznym

„OBYWATELE UKRAINY NA POMORSKIM RYNKU

PRACY”.
Przygotowanie raportu będzie obejmowało przeprowadzenie analizy desk research oraz
analizy wyników ilościowych i jakościowych badań terenowych przeprowadzonych przez
zewnętrzne firmy badawcze (Zamawiający przekaże ekspertowi raporty analityczne ze
zrealizowanych badań). Raport końcowy powinien zrealizować cel główny i cele szczegółowe

badania określone przez Zamawiającego, w tym zawierać opracowane przez eksperta, po
przeanalizowaniu zebranych danych, rekomendacje działań jakie mogą zostać podjęte
w obszarze będącym przedmiotem badania.

Zadanie nr 3:
Przedmiotem zamówienia będzie usługa opracowania raportu z przeprowadzonych badań
w

obszarze

tematycznym

„NIEWYKORZYSTANE

ZASOBY

PRACY

W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM”.
Przygotowanie raportu będzie obejmowało przeprowadzenie analizy desk research oraz
analizy wyników ilościowych i jakościowych badań terenowych przeprowadzonych przez
zewnętrzne firmy badawcze (Zamawiający przekaże ekspertowi raporty analityczne ze
zrealizowanych badań). Raport końcowy powinien zrealizować cel główny i cele szczegółowe
badania określone przez Zamawiającego, w tym zawierać opracowane przez eksperta, po
przeanalizowaniu zebranych danych, rekomendacje działań jakie mogą zostać podjęte
w obszarze będącym przedmiotem badania.
Termin i sposób złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową dla poszczególnych Zadań (jednego, dwóch lub wszystkich trzech) należy
złożyć w terminie do 28.08.2017 r.- do godziny 10:00, drogą elektroniczną na adres:
zamowienia@wup.gdansk.pl. Cena powinna zawierać wszystkie elementy wymienione
w opisie przedmiotu zamówienia danego Zadania.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie
jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy ” Prawo zamówień publicznych”. Informacja ta ma na
celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosztów realizacji poszczególnych
Zadań.
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