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oPIS TEMATU ZAMoWIENIA

prowadzonegow trybie ,,przetargnieograniczony"na Wykonanie badania
i opracowanie na jego podstawie raportu pn. ,,Badanie potrzeb

przedsiębiorstwi jednosteksamorząduterytoria|negona terenie
województwa śląskiegow zakresie d€ s ignu wraz z opracowaniem raportu
metodologicznego i raportu końcowego''
opis zadłnia
Wykonanie badania i opracowaniena jego podstas'ieraportu pn. ,,Badaniepotrzcb
przedsiębiorstwi jednosteksamorządutcrytorialnegona terenielvojewództwaśląŚkicgo
w zakresiedesignurvraz z opraco}vanicmraportu metodo|ogicznego
i rłpońu końcowcgo''
l. Grupami docelorvymibadania 5ą:
o przedsiębiorcy
. uczelniei ichpracownicynaukom
. biuraprojektowe
. instytucjeotoczeniabizncsu
. jednostknaukowo-badawcze
z terenuwojewództwaśląskiego
2. Użf{ew nini€ j srym opracowaniupojęciaoznaczają:
Dcsignrozumianyjestjako działania
pĄektowe, obcjmujące
produkty.procesy.usługi.
którecharakleryzuje
innowacyjność,
w1'sokajakość
oraz uży1eczność
spoleczna'obcjmujc
rtsz)sLJ.ie
bezwyjątkudzie iny życia'
w szczegóIności:
,'LaboratoriumdBignu'' pojęcieobcjmujące
. zapleczewalsz|atowedla potrzebmodc|owania.
protolypo\ł'ania
. zapleczeproiektowe.bada\ł'czo-Iozwoiowe
nort'ychproduktów'tcchnologii,materialów
i usłus
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tcchnologicznych'
konsultacjimateriało\łych.
zaplcczespecjalistycznych
marketingowych
i kótkoseryjnej
zapleczeprodukcjipilotażowej

3 . Cel główny:

Celem analizy jest zdiagnozorvaniepotrzebplzedsiębiolstw,jednostek
badawczorozwojoĘych, biur projektowych.uczelni projektowych,instytucjj
otoczeniabiznesu i jednostek samorząduter}1orialnegow zaklęsię:
.
.
.
.
.
.
o

t.worzerńa waruŃów do prowadzenia prac projektowych służĄcych oplaco\łf.waniu
|oncepcjinowychprodu|lórt i u.lug
tworzenia warunl(ó\\. do nrode]owania, prototypowania' produkcji jednostkowej
,Ąrótkoseryj nej
twoŹenie wzrrrrnkówdo specjalistycinej pomocy ekspertów zdtząd7'aiia,technologii.
nowy_chmateriałów'markctingu
udra,/anieituro\\acyjnlchrulwia./xn.
optymalizacjaprodukcji nowych produktórł'
pomoc prawna Związanaw uzyskaniu wzorów pŹemysło\łTch.uŹytkowych)
analiza przeszkód rve wdraŹaniu.'designu.'w województ\ł'ieśląskim'

Wyniki analizy _ rapolt końcowy mają słuŹyćm.in. do określeniawarunków powstaniaoraz
śląskim..Biblioteki Materiałów,.i ,,Laboratonum
modelu funłcjonowaniaw wojer,r,ódznt.ie
Designu".

1. cel€ Śzczególowc:
1' Analiza i zdefiniowanie kluczo\rych trendów roz\\'oju gospodarki śł'iatowej
w kontekścieprojektowania odport,iedzia]ncgo(sustainable)projektowania dla potrzeb

u,ykorzysq.wania
w kontekście
społęcznych(plzcstrzeń publiczna)
nowych (green) ptzyjaznychdia śIodowiskai zdrowia ludzi technologii,norłrych
w pcrspektywienajbliższych10 latzmiarrstylużyciai systemuwartości,
mateńałów,
jakościzycia' zdrcwiai
na realncpodnoszenie
2. Zdefiniowanieczynników wpł1rł'ających
zadowoleniamieszkarrców,budorty klimatu sprzyjającegozwiększaniuakt}a\.ności
mieszkańców,zachęcającegodo inwcstowania.przyciąganiainwestorów' popla$y
jności
miast, rozwój społecmy,kultu'alny i zwiększeniekonkurcnc}
funkcjonorł'ania
turystycznej.budowy pozyty\,fiego
gospodarczejregionu. zwiększeniaatrakcyjności
n'izerunkuRegionu.
w
3. Analiza modeli funkcjonowaniainstytucjiwspicraniarozwojudesignu
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krajach rozwiniętych w kontekście t$'orzenia waruŃórł'
plototypo\ł'ania' optymalizacji
produkcji
prorvadzących
konkurencInościgospodarki

do modclowania'
do
zwiększania

4. Analiza modeli fuŃcjonowania istniejącychna śrł'iecie
bibliotek matedałów
w kontekścietr'orzenia modelu fuŃcjonowania dostosowanegodo potrzeb instytucjii
podmiotó\' gospodalczychprowadzącychdziała]ność
W regionie.
5' Głórvne pytania badarvczc:
1. Jakie są najważniejszekierunki zmian gospodarki światowej
w
kontckścic dcsignu i nowych tcchnologii. zwiększania konkurencyjności.zdolności
adaptacji do nowych $'aJunkóu. '
2. Jakie czynniki uwzględniają w procesachrozwojow1'chprzedsiębiolstwa działającena
telenie województwa śląskiego?
3. Jakie baricry obccnic utrudniająfił'ożcnici ronvój now1.ch.innowacyjnych produktów?
4' Jakie sz:ursero^voju zauwaźająww' podmiot-vgospodarczc w kontckścjcmożliwości
utlvorzeniai korzystaniaf usług'.LaboratoliumDesignu.'
5' Jaką szansę zanważ'ająokcślone rv puŃcie 2 podmioty w kontekściemożlirt,ości
utlvożenia i korzys1aniaz ..Biblio1ekiMateriałów..oraz zwiększania dostępudo Wicdzy
o nowyclr technologiachi nateriałach'
6' ]akie cechy wyrobórt' obecnie projektort'anych lub produkowanych przez
'l
przedsiębiorstwa'działającena tereniewojewództrt'aśląskiego,
chcieliby poprartić
7' czy określonew puŃcie 2 podmioty mają potrzeby zwiąuane
modelowaniem,prototypolvaniemnowego produktu?

z

8' W jaki sposób okrcśloncw punkcic 2 podnrioty mogą wplynąć na poprawę życia
mieszkańców poprzez działalia projektorłei ich realizację rt' przcstrzcni publicznej
rł'województwic śląskim'l
9. Jakie potrzęby mają jednostki sanolządu terytorialnego w zakresie designu? Jakic
stawiają sobie wyzwania \ł'1ym Zakesie?
l0. Jakie potfeby mająokeślone lv puŃcie 2 podmioly w zakresie designu?Jakie stau.iają
sobie wyzwania w Ę'rn zakresie?
11.Jakie inicjatywy są podjęte na rzecz rozwoju i promolvania designu
rv wojert,ództwie śląskim? Czy te inicja1ywy są rozpoznawalne wśród badanych
przedsiębiorstwi jednostek samożądutelylorialnego?
12. Czy określone$' punl.cie 2 podmioty korzystab z zagranicznych lub krajowych
ośrodkówprojektowania.modelorvania,prototypowania'
6. wvmasania - minimalna metodolocla :
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Ze rt.zględuna zakres tematyczny badanianiczbędnesądwie próby w bada,' u
przedsiębiorców (biznesu) i badaniuprzedslarvicielisamorfądó\ł..
Wymaganemetody badawcze

1' BADANIE PRZEDsIĘBIoRCÓW (BllNEsU)
t.l.
pierwsze. 4 zogniskowane\łf-wiadygrupolł'e(F.Gl)mającena
Badaniejakościowe

celu dokładniejszesprecyzowanieopisanvch
w SIWZ pytan badawcz.vch
i przygotowanje scenariusz w}1viadó\ł'ind}.widuahych, w t)Tn wytycznych do
PAPVCAPI i do IDI

1.2.

Badanie jakościorvedrugie - badanie facc-to-t.ace metoda PAPI lub CAPI
tj'\W;.wiadosobistywsponaganyaŃietą papierou,ą(PAPI) lub wywiad osobisty
(CAPI)
wspomagany
komPutero\ł'o

Minimum 20 wywiadów rł' firmach realizujących(wdrażających)
inno\\,acie'u' t'Ym
powiąZanie lub mogącc micó powiązanie z designer. Wywiady port'irrny być
pŹeplowadzonez kadrąkierownicząlub osoban]iodpo\łiedzialnynza procest\łorzenia
/
Wdrożeniainnowacji rt' firmie. Wywiady porvinny b-vć pŹeplowadzone \ł'finnach
z różnych branż i tóż.nejrvielkości.z wyłączenienmiroprzedsiębiostw(firm nic
p.acownikórv)i firm zatrudniających
zatrudniających
mniejniz 10 pracorł'ników.
- badaniemetodąlDl
2. BADANIE PRZEDSTAWICIELI SA'\4oRZA.DOW(TeI\toria|n)rh')
(lnd1.widua]nychWyłiadólv Pogłębionych)'Liczba minimum 20 przedstawicicii
samorządóq szczebla podstawolvcgo

1 po\ł1ato\\ego. ptzy czym

Zamawiającyzastrzcgasobie plawo do Zatrvierdfenia
rvybranychdo IDI przedstawicieli.
osoby w}'typowanedo lr}rł'jadówporvinnypeh,ićń.tŃcje kierowniczeu.uvędach, na
stanowiskach
nie niższychniżzastępcakierort'nika
wydziału'
Kwestionariuszei scęnariuszę muszą być sfolmuło$'anc$' sposób umożli\Ą'iając}
,jego
ponowncwykorzystanierv ramachkolejnychbadańi dla potrzeb i badańewaluac1'jn1,cl,r
w ko]ęjnychlatach.
7. Zakrcs zadań wykonarvcy ;
.
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anAliza obowiązującychdokumentów (desk rcscarch) odnosząc"vch
się do
przedmiotuplanowanychbadati'\ł'tym przykładóu.z zaglanicy.Za minimunr
uz-najesię analizę co Dajnmiej 4 inst}tucji i plaktyk odpowiadających
pŹedmioto\Mibadarlia
sfbrmułowanie
p}tanbadawczych(przyuwzględnieniu
zaleceńZleceniodal'cy)
(przy uwzględnieniu
okeśleniepopulacjioraz dobóI prób jakościowych
za]eceń
Zleceniodawcy)
DrzvsotowanienaŹedzi bada
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realizacja badania
opracowaniei analiza wyńków
pt-fygotowanierapolfu końcowego
przeprowadzenieprezentacjiwyników badania

8 . Rapoń końcowy powinienzawierać:
Raport końcowy z badaniapowinien zawielać rekomendacjędziatań' Ltóre
powinny zostaćpodjęteaby opisanew SIWZ insqtucijć,i..p'al
pTzedstawicieli
przędsiębiorstw
orażĘśkały
się z akceptacja
': .
w procesiewdrożeniaze shony samolządów'
Wymogi techniczneraportu:
1' raport końcowy w formie publikacji w jęryku polskim, w wersji papierowej
(napĘcie CD w formacie*'doci *'pdt)'
(2 egzemplaŻe)ońz elektronicznej
2. fbrmatA4
3. drukw pełnymkolorze4+4kolory
ekarrowej( 72 dpi ) o wielkościmax 600 piksęli
4' ilustracjew rozdzielczości
5. całość
lapotu zbindowana
6. okładkausa1.lrniana
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