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zał cznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Przeprowadzenie badania oraz przygotowanie raportu współfinansowane przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz ze rodków bud etu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Dotyczy projektu Nr
POKL.08.02.02-14-001/09 pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji
wdra ania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
na przeprowadzenie i przygotowanie aktualizacji raportu otwarcia Innowacyjne Mazowsze – stan
innowacyjno ci po uchwaleniu RIS Mazovia 2007 – 2015 w ramach projektu systemowego „Budowa systemu
monitoringu i podstaw ewaluacji wdra ania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” realizowanego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2
Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.
UZASADNIENIE OPRACOWANIA RAPORTU
Regionalna Strategia Innowacji (RIS) dla Mazowsza jest dokumentem, który wskazuje sposób realizacji polityki
wspierania procesu innowacji i innowacyjno ci, ukierunkowanej na rozwój regionu. RIS dla Mazowsza, obok Strategii
Rozwoju Województwa Mazowieckiego i Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego, jest kluczowym
dokumentem strategicznym w obszarze innowacyjno ci, zawiera m.in. analiz warunków społeczno-gospodarczych
regionu, pokazuje jego mocne i słabe strony, zewn trzne szanse i zagro enia, wskazuj c cele, których realizacja
wspiera rozwój innowacyjno ci.
Gł bokie przemiany społeczno – gospodarcze zachodz ce w ostatnich latach w gospodarce globalnej wymusiły
reorientacj polityki wspólnotowej. Akcent poło ony został na wzmacnianiu innowacyjno ci i konkurencyjno ci
europejskiej gospodarki. Nowa filozofia europejskiej polityki akcentuje konieczno przyspieszenia i wzmocnienia
budowania gospodarki opartej na wiedzy, ofensywnego d enia do efektywnego wykorzystania zasobów oraz
wzmacniania zdolno ci innowacyjnej regionów. W konsekwencji podstawowym wyzwaniem polskiej polityki
regionalnej staje si wzmacnianie pozycji konkurencyjnej regionów. Szans na wypracowanie i utrzymanie trwałej
przewagi konkurencyjnej posiadaj jedynie regiony zdolne do tworzenia proinnowacyjnych zasobów i postaw,
dynamicznego i ustawicznego rozwoju innowacyjnego rodowiska oraz wewn trzregionalnych mechanizmów
adaptacji i uczenia si .
W kontek cie trwaj cej na forum Unii Europejskiej debaty na temat kształtu europejskiej polityki spójno ci
po 2014 roku oraz propozycji Komisji Europejskiej, aby warunkiem ex ante dla wspierania inwestycji ze rodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego była inteligentna specjalizacja, Zarz d Województwa
Mazowieckiego zainicjował prace prowadz ce do aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza
na lata 2007 – 2015. Zaktualizowana RIS dla Mazowsza b dzie strategi wyznaczaj c obszary specjalizacji
w zakresie dwóch kluczowych zało e tzn. wzmacniania bada , rozwoju technologicznego i innowacji oraz poprawy
dost pu technologii informacyjno-komunikacyjnych i korzystania z tych technologii o wysokiej jako ci. Dodatkowo
jednym z priorytetów rozwojowych dla Województwa Mazowieckiego do 2030 roku b dzie wspieranie i rozwój
sektora M P w zakresie innowacyjno ci.
Maj c powy sze na uwadze zaktualizowany raport otwarcia b d cy przedmiotem niniejszego zamówienia zawiera
b dzie bazow ocen zdolno ci innowacyjnych na Mazowszu, okre li aktualn pozycj konkurencyjn regionu,
jak równie wska e bran e przemysłu, które mog odgrywa kluczow rol w dynamizowaniu przemian
technologicznych i nadrabianiu dystansu rozwojowego regionu przy uwzgl dnieniu inteligentnej specjalizacji.
Odbiorcy raportu
1. Samorz d Województwa Mazowieckiego,
2. członkowie Mazowieckiej Rady Innowacyjno ci, stanowi cej organ opiniodawczo-doradczy Zarz du
Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki innowacyjno ci w regionie,
3. członkowie panelu ekspertów, powołanego w celu konsultowania i opiniowania wyników bada i analiz
prowadzonych w ramach projektu systemowego „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdra ania
Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”,
4. raport b dzie opublikowany na ogólnodost pnej stronie internetowej ww. projektu oraz portalu
www.innowacyjni.mazovia.pl.
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CEL BADANIA
Celem badania jest dokonanie analizy raportu otwarcia „Innowacyjne Mazowsze – stan innowacyjno ci
po uchwaleniu RIS Mazovia 2007 – 2015” oraz opracowanie na jej podstawie zaktualizowanego raportu,
uwzgl dniaj c równie analiz i rekomendacje dotycz ce inteligentnej specjalizacji Mazowsza w odniesieniu
do podstawowych obszarów działalno ci.
Cele szczegółowe przygotowania raportu:
− pełna weryfikacja, aktualizacja, udoskonalenie oraz uzupełnienie danych zawartych w raporcie otwarcia
„Innowacyjne Mazowsze – stan innowacyjno ci po uchwaleniu RIS Mazovia 2007 -2015”;
− obiektywny i rzetelny opis sytuacji społeczno – gospodarczej w regionie, w oparciu o aktualne dane (nie starsze
ni 01.01.2011 r.) wskazuj cy poprzez analiz
problemów na konkretne rozwi zania strategiczne
w innowacyjno ci rozwoju regionu, Obszaru Metropolitarnego Warszawy oraz jego poszczególnych
subregionach;
− okre lenie mocnych i słabych stron potencjału innowacyjnego regionu, Obszaru Metropolitarnego Warszawy
oraz jego poszczególnych subregionach oraz szans i zagro e w tym obszarze;
− uzupełnienie zakresu diagnozy regionu o identyfikacj kierunków innowacyjnego rozwoju regionalnego,
w tym sektorów wiod cych;
− analiza poziomu innowacji w podstawowych sektorach gospodarki regionu, Obszarze Metropolitarnym
Warszawy oraz jego poszczególnych subregionach;
− analiza, identyfikacja i diagnoza potrzeb proinnowacyjnych w celu okre lenia kierunków i rodzaju niezb dnych
działa
w celu rozwoju innowacyjno ci Mazowsza, Obszaru Metropolitarnego Warszawy oraz
jego poszczególnych subregionach;
− wskazanie bran przemysłu oraz firm, które mog odgrywa kluczow rol w dynamizowaniu przemian
technologicznych i nadrabianiu dystansu rozwojowego regionu;
− pozycja konkurencyjna Mazowsza – krajowa i mi dzynarodowa konkurencyjno gospodarki narodowej regionu
w latach 2006 – 2012, znaczenie województwa w zakresie nowoczesnej, opartej na wiedzy, innowacyjnej
gospodarki, przy uwzgl dnieniu inteligentnej specjalizacji;
− które bran e/ sektory gospodarki w województwie mazowieckim, Obszarze Metropolitarnym Warszawy oraz
jego poszczególnych subregionach maj najwi kszy potencjał pod wzgl dem rozwoju innowacyjno ci w
przyszło ci;
− jakie s czynniki hamuj ce rozwój innowacyjno ci w regionie, Obszarze Metropolitarnym Warszawy oraz
jego poszczególnych subregionach;
− które bran e/ sektory gospodarki w województwie mazowieckim. Obszarze Metropolitarnym Warszawy oraz
poszczególnych subregionach maj najwi kszy potencjał by sta si inteligentn specjalizacj województwa
mazowieckiego.
METODOLOGIA
Wykonawca dokona diagnozy problematyki badawczej oraz analiz w celu odpowiedzi na pytania badawcze
na podstawie danych zastanych, w oparciu o dost pne dokumenty, publikacje naukowe, analizy, ekspertyzy, dane
statystyczne lub inne dost pne ródła informacji, w tym badania prowadzone przez Mazowieckie Biuro Planowania
Regionalnego.
W przypadku braku danych zastanych niezb dnych do udzielenia odpowiedzi na pytania badawcze Wykonawca
jest zobowi zany pozyska dane pierwotne.
W celu realizacji celów szczegółowych Wykonawca zobowi zany jest wykorzysta zogniskowany wywiad grupowy.
Wykonawca zaproponuje i uzasadni dobór grupy badawczej do udziału w badaniu.
Wykonawca jest zobowi zany przedstawi proponowan metodologi przeprowadzenia badania i analiz,
uwzgl dniaj c wy ej wymienione warunki wraz z uzasadnieniem na etapie składania oferty na realizacj badania.
Proponowana metodologia b dzie podlega ocenie na etapie oceny ofert.
SPOSÓB PREZENTACJI DANYCH I WYNIKÓW BADANIA
W ramach realizacji badania Wykonawca opracuje:
raport metodologiczny (projekt raportu metodologicznego wymaga skonsultowania i uzyskania akceptacji
Zamawiaj cego) - w wersji elektronicznej (na płycie CD/ DVD) i papierowej (2 szt.);
cz stkowy raport z realizacji badania (projekt cz stkowego raportu z realizacji badania wymaga
skonsultowania i uzyskania akceptacji Zamawiaj cego) – w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD)
i papierowej (3 szt.);
ko cowy raport badawczo-analityczny zawierajacy streszczenie w j zyku polskim oraz angielskim (projekt
ko cowego raportu badawczo-analitycznego wymaga
skonsultowania i uzyskania akceptacji
Zamawiaj cego) – w w wersji elektronicznej (na płycie CD/ DVD) i papierowej (3 szt.);
broszur zawieraj c skrócony opis badania, wyników analiz i opracowane rekomendacje (ok. 15 stron;
tre
i forma broszury wymaga skonsultowania i uzyskania akceptacji Zamawiaj cego) – w wersji
elektronicznej (na płycie CD/ DVD) i papierowej (3 szt.);
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prezentacj multimedialn badania, wyników (tre i forma prezentacji wymaga skonsultowania i uzyskania
akceptacji Zamawiaj cego) – w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD); prezentacja multimedialna
zostanie przedstawiona przez Wykonawc na zorganizowanym spotkaniu w uzgodnionym terminie
i miejscu.
Wykonawca zobowi zany jest do umieszczenia na raportach, wszystkich zastosowanych narz dziach badawczych
oraz slajdach prezentacji multimedialnej informacji o współfinansowaniu przez Europejski Fundusz Społeczny
z uwzgl dnieniem wymogów wizualizacji wynikaj cych ze sposobu finansowania projektu w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zasad wizualizacji UMWM (http://www.mazovia.pl/wojewodztwo/systemidentyfikacji-wizualnej-marki-mazowsze/), w tym co najmniej na stronie tytułowej i ko cowej nazw i logo
Zamawiaj cego oraz oznaczenia i opisy dotycz ce współfinansowania badania z Europejskiego Funduszu
Społecznego, zgodnie z Zasadami dotycz cymi informacji i promocji dla beneficjentów projektów realizowanych
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013.
Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowi zany jest uwzgl dnia uwagi Zamawiaj cego.
HARMONOGRAM PRAC
Wykonawca zobowi zany jest do stałej współpracy z Zamawiaj cym. Realizacja prac b dzie przebiega zgodnie
z nast puj cym harmonogramem:
W terminie do 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przedstawi projekt raportu metodologicznego.
W terminie do 4 dni od dnia przekazania projektu raportu metodologicznego Zamawiaj cy przeka e Wykonawcy
uwagi do tego projektu.
W terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi raport metodologiczny
uwzgl dniaj cy uwagi Zamawiaj cego.
W terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi projekt cz stkowego raportu
z realizacji badania uwzgl dniaj cy stan realizacji prac odpowiadaj cy zapisom harmonogramu realizacji zadania.
W terminie do 4 dni od dnia przekazania projektu cz stkowego raportu Zamawiaj cy przeka e Wykonawcy uwagi
do tego projektu.
W terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi cz stkowy raport z realizacji badania
uwzgl dniaj cy uwagi Zamawiaj cego.
W terminie do 5 tygodni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przygotuje i przeka e Zamawiaj cemu projekt
ko cowego raportu badawczo-analitycznego. W terminie do 7 dni od dnia przekazania projektu opracowania
Zamawiaj cy przeka e Wykonawcy uwagi do tego projektu.
W terminie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przygotuje i przeka e Zamawiaj cemu:
− ko cowy raport badawczo-analityczny uwzgl dniaj cy uwagi Zamawiaj cego;
− projekt broszury zawieraj c skrócony opis badania, wyników analiz i opracowane rekomendacje;
− projekt prezentacji multimedialnej badania, wyników analiz i opracowanych rekomendacji.
W terminie do 3 dni od dnia przekazania projektu broszury i projektu prezentacji Zamawiaj cy przeka e Wykonawcy
ewentualne uwagi do tych projektów. W terminie 2 dni od dnia zgłoszenia uwag Wykonawca zobowi zany jest
przekaza Zamawiaj cemu broszur i prezentacj multimedialn uwzgl dniaj ce te uwagi.
Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do ostatecznej wersji opracowania oraz pozostałych
produktów niniejszego zamówienia w terminie do 6 dni po spotkaniu, na którym zostanie przedstawiona prezentacja
multimedialna badania, wyników analiz i opracowanych rekomendacji.
W przypadku zgłoszenia przez
Zamawiaj cego uwag do któregokolwiek produktu zamówienia, Wykonawca w terminie do 2 dni od zgłoszenia
dostarczy poprawione produkty zamówienia uwzgl dniaj ce uwagi Zamawiaj cego (wył cznie w wersji
elektronicznej).
Brak akceptacji przez Zamawiaj cego któregokolwiek z produktów zamówienia wytworzonych w trakcie realizacji
Zadania lub wykazanie przez Zamawiaj cego nierzetelno ci w realizacji zamówienia (w tym m.in. opracowania
niedoko czone, niezredagowane lub/i nieuwzgl dniaj ce zgłoszonych przez Zamawiaj cego uwag) mo e stanowi
podstaw do całkowitego lub cz ciowego nieodebrania Zadania oraz mo e stanowi podstaw do odst pienia
od umowy z Wykonawc .
Cało

prac zostanie zamkni ta w terminie nie dłu szym ni 7 tygodni od dnia podpisania umowy.
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