
        

 

 

Załącznik nr 2 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiot Zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie transkrypcji1 z nagrań audio wywiadów 

indywidualnych (IDI) realizowanych w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla 

dorosłych”. 

2. Standardy transkrypcji 
 

Wszystkie transkrypcje przekazywane Zamawiającemu przez Wykonawcę muszą być 

przygotowane zgodnie ze standardem, który stanowi załącznik do OPZ. 

3. Organizacja pracy 
 

a) Wykonawca zobowiązany jest założyć i udostępnić Zamawiającemu specjalne 

kodowane konto FTP, wykorzystywane w celu wgrywania nagrań oraz przekazywania 

transkrypcji. 

 

b) Zamawiający informuje o terminie kolejnego wywiadu z co najmniej 

dwudniowym wyprzedzeniem. 

c) Wykonawca sporządza transkrypcje w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania 
nagrania audio wywiadu IDI. 

d) Wykonawca otrzyma jednego dnia nie więcej niż 2 nagrania z IDI. 
 

e) Zamawiający w terminie 10 dni weryfikuje otrzymane transkrypcje i przesyła 

ewentualne uwagi Wykonawcy. 

f) Wykonawca w terminie 5 dni uwzględnia i poprawia transkrypcje wg wytycznych 

Zamawiającego. 

4. Termin realizacji umowy  
 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.08.2022  r. 

 
 

                                                           
1 Transkrypcja obejmuje wszystko, co mówią respondenci oraz badacz (tzw. transkrypcja pełna). 

 
 



        

 

 

5. Płatność 
 

Płatność za zrealizowane transkrypcje będzie następowała w okresach comiesięcznych 

(jeśli w danym miesiącu wystąpiło zlecenie) w oparciu o faktyczny czas trwania 

wywiadów indywidualnych przy przyjęciu ceny jednostkowej za minutę wskazanej 

przez Wykonawcę w ofercie. Podstawą do wystawienia FV/rachunku będzie 

zaakceptowane przez Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy. Podstawą do 

przygotowania protokołu-zdawczo odbiorczego za dany miesiąc realizacji umowy są 

przekazane w tym miesiącu Zamawiającemu teksty transkrypcji. 

6. Przewidywana łączna liczba wywiadów 

 71 IDI (trwających maksymalnie 180 minut).  

7. Środki techniczne oraz RODO 
 

a) Wykonawca zobowiązuje się stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne 

zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu 

z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO. 

b) Wykonawcy zostanie powierzone przetwarzanie danych osobowych na podstawie 

umowy powierzenia. Treść zapisów wynika z realizowania przez Zamawiającego 

projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i nie 

może ulec zmianie. 


