
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 
 
Opis przedmiotu zamówienia na Opracowanie Analizy/Suplementu pod roboczym tytułem “Jak 
zmiany/trendy ukazane w raporcie 2050 Polska dla pokoleń wpłyną na działalność firm w 
Polsce”. 
 

I. Zakres prac 
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie analizy dedykowanej sektorowi prywatnemu        

w Polsce, która na podstawie załączonego Raportu 2050 Polska dla pokoleń pozwoli            
zobrazować wizję przyszłości firm działających na terenie kraju, odpowiadając na          
następujące pytania badawcze:  

a. Jakie grupy interesariuszy w świecie biznesu można zmapować na podstawie 
Raportu “2050 Polska dla pokoleń”?  

b. W jaki sposób trendy ukazane w Raporcie wpłyną na te grupy interesariuszy? 
c. Raport opisuje dwa scenariusze dla Polski w roku 2050. Jakie ryzyka biznesowe 

mogą być konsekwencjami zjawisk, zdarzeń i zmian opisanych w Raporcie w 
przypadku scenariusza “Bazowego” oraz scenariusza “Dla pokoleń”? 

d. Które sektory gospodarki, w jaki sposób i na jaką skalę będą ponosiły straty w 
obu scenariuszach? 

e. Które sektory gospodarki mają największe szanse na rozwój w obu 
scenariuszach? 

f. W perspektywie długofalowej, bazującej na scenariuszu “Dla pokoleń”, które 
trendy gospodarcze zapewnią trwały i zrównoważony wzrost ekonomiczny w 
sektorze prywatnym?  

g. W jaki sposób i które dzisiejsze trendy inwestycyjne mogą wesprzeć powodzenie 
scenariusza “Dla pokoleń”? Które trendy inwestycyjne wspierają projekcje dla 
scenariusza “Bazowego”? 

h. Jakie zmiany powinien podjąć sektor prywatny w celu realizacji scenariusza “Dla 
pokoleń”? 

2. Specyfikacja analizy 
a. Analiza/suplement będzie miał objętość nie większą niż 45 000 znaków.  
b. Analiza/suplement będzie zawierał bezpośrednie nawiązania do głównego 

raportu “2050 Polska dla pokoleń”, w formie ustalonej na spotkaniu roboczym. 
3. Ponadto wykonawca będzie brał udział w spotkaniu z Zamawiającym lub autorami 

raportu, które odbędzie się w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy.  
 

II. Harmonogram realizacji zamówienia  
 

Wydarzenie  Cel  Termin  

Podpisanie umowy z wykonawcą  Umowa   

Pierwsze spotkanie robocze Omówienie metodyki analizy  Do 3 dni roboczych 



po podpisaniu 
umowy  

Przesłanie do wglądu wersji roboczej 
wyników pracy  

Wersja robocza wyników 
pracy  

Do 18.06.2019 

Mailowa lub telefoniczna konsultacja 
wersji roboczej wyników pracy 

Propozycje ewentualnych 
zmian i modyfikacji 

Do 21.06.2019  

Wprowadzenie zmian i modyfikacji 
ustalonych na spotkaniu  

Gotowa analiza/suplement  Do 28.06.2019 

 
 
 

 


