
 
 
 

 

                    

   Warszawa, dnia 25.09.2018 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury 

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa 

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja badania etnograficznego, którego szczegółowy 

opis zawarty jest w załączniku nr 1. 

 Termin realizacji badania: październik-listopad 2018 r. 

 Kryterium wyboru ofert: 

o Doświadczenie w realizacji badań etnograficznych – 50 

o Publikacje naukowe i popularnonaukowe – 40 

o Odległość od miejsca realizacji badań – 0 (mieszka w innym regionie niż mieści się 

preferowana lokalizacja) lub 10 (mieszka w tym samym regionie, w którym mieści 

się preferowana lokalizacja) 

 Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowania na stronie 

nck.pl/bip. 

 Honorarium: 4500 zł brutto; Narodowe Centrum Kultury zapewnia zwroty kosztów 

podróży oraz noclegów (w zakresie niezbędnym dla realizacji badania) 

 Termin płatności wynosi 14 dni od dnia dostarczenia faktury lub rachunku za wykonaną 

usługę przez Wykonawcę. 

 Oferta powinna być przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  

tkukolowicz@nck.pl, do dnia 03.10.2018 r., do godz. 10:00 

 Osoba upoważniona do kontaktów: Tomasz Kukołowicz, tel. 22 21 00 186, 

tkukolowicz@nck.pl, pn.-pt. w godz. 09:00-16:30. 

 

  

    



 
 
 

 

 Załącznik nr 1 

 

Badanie etnograficzne obchodów 100. rocznicy odzyskania 

niepodległości 
 

Kontekst badania: Narodowe Centrum Kultury w 2016 i 2017 roku zrealizowało badania na 

potrzeby Programu Wieloletniego Niepodległa. Raporty z badań dostępne są na stronie 

internetowej NCK: https://nck.pl/badania/projekty-badawcze. W 2018 roku planujemy 

realizację badań obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości, w tym badań 

etnograficznych. 

 

Cel: realizacja badania obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości metodami 

etnograficznymi przy wykorzystaniu narzędzi badawczych opracowanych przez Narodowe 

Centrum Kultury. 

Zakres prac: 

1) zapoznanie się ze wskazaną inicjatywą, nawiązanie kontaktu z jej realizatorami, 

2) obserwacja uczestnicząca wśród osób zaangażowanych w projekt oraz 

przeprowadzenie wywiadów etnograficznych (wymaga co najmniej czterodniowego 

pobytu w miejscu realizacji projektu), 

3) przeprowadzenie pogłębionego wywiadu z wybraną osobą zgodnie z dyspozycjami 

przekazanymi przez Narodowe Centrum Kultury, 

4) przeprowadzenie obserwacji uczestniczącej wśród osób zaangażowanych w projekt 

w dniu 11.XI oraz zebranie dokumentacji fotograficznej, 

5) przygotowanie mini-raportu oraz kart obserwacji. 

UWAGA! W lokalizacjach 6 i 7 przedmiotem badania będzie sposób spędzania Święta 

Niepodległości przez osoby nieświętujące oraz niechętnie nastawione do uroczystości 

państwowych. Narzędzia badawcze w tych lokalizacjach zostaną odpowiednio 

zmodyfikowane. Czas realizacji badania – minimum 5 dni. 

Narodowe Centrum Kultury zapewnia: 

1) szkolenie dla badaczy, 

2) przekazanie kontaktu do organizatorów projektów, listy rekomendacyjne, 

3) narzędzia badawcze (karty obserwacji, dyspozycje do wywiadu pogłębionego), 

4) zwrot kosztów podróży, noclegi w miejscu realizacji badań. 

UWAGA! W lokalizacjach 6 i 7 zostanie zastosowana odrębna procedura rekrutacji do badań. 

NCK przewiduje honorarium dla uczestników. 

 

 

https://nck.pl/badania/projekty-badawcze


 
 
 

 

Materiały, które wykonawca przekaże Narodowemu Centrum Kultury: 

1) wypełnione karty obserwacji oraz notatki z „rozpytek”, 

2) nagranie wywiadu pogłębionego oraz „fiszka” wywiadu, 

3) mini-raport (opis gęsty, około 3 stron), 

4) materiały projektu (ulotki, itp.), 

5) udział w spotkaniu wydobywczym kończącym badanie. 

 

Oferta powinna obejmować: 

1. wskazanie preferowanej lokalizacji. 

2. listę zrealizowanych badań metodą obserwacji uczestniczącej, 

3. listę publikacji naukowych i popularnonaukowych, 

 

Planowane lokalizacje: 

Lokalizacja 1. Projekt animacyjny w województwie pomorskim 

Lokalizacja 2. Wydarzenie sportowe w województwie dolnośląskim 

Lokalizacja 3. Projekt o charakterze edukacyjnym w województwie mazowieckim 

Lokalizacja 4. Wydarzenie muzyczne w województwie podkarpackim 

Lokalizacja 5. Obchody Święta Niepodległości w gminie wiejskiej w województwie 

wielkopolskim 

(*) Lokalizacja 6. Osoba nieświętująca, Polska południowa 

(*) Lokalizacja 7. Osoba niechętnie nastawiona do uroczystości państwowych, Polska 

centralna 



 
 
 

 

Załącznik nr 2. Wzór oferty 

NAZWA (imię i nazwisko) WYKONAWCY: 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

ADRES (miejsce zamieszkania) WYKONAWCY: 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

TELEFON: _______________________________________ 

ADRES E-MAIL: __________________________________ 

 

PREFEROWANA LOKALIZACJA: ………………………. 

 

LISTA ZREALIZOWANYCH BADAŃ METODĄ OBSERWACJI UCZESTNICZĄCEJ 
 

……………………………….………………………………………………………………………….……………. 

…………………………………………………………….…………………………………………………………. 

…………………………………………………………….…………………………………………………………. 

…………………………………………………………….…………………………………………………………. 

…………………………………………………………….…………………………………………………………. 

…………………………………………………………….…………………………………………………………. 

 

LISTA PUBLIKACJI NAUKOWYCH I POPULARNONAUKOWYCH 

……………………………….………………………………………………………………………….……………. 

…………………………………………………………….…………………………………………………………. 

…………………………………………………………….…………………………………………………………. 

…………………………………………………………….…………………………………………………………. 

…………………………………………………………….…………………………………………………………. 

…………………………………………………………….…………………………………………………………. 


