I.

Budowa ankiety
A. Metryczka – informacje o firmie

Pierwszym krokiem uzupełnienia ankiety jest wypełnienie metryczki. Zbiera ona podstawowe
informacje o przedsiębiorstwie i pozwala zdeterminować wielkość i profil działania firmy. Na jej
podstawie dobierane są pytania zamknięte w następnej części ankiety. Ankieta została opracowana
dla dostawców z podziałem na 3 grupy:
1. Dostawcy prowadzący działalność produkcyjną,
2. Dostawcy usług, oraz
3. Dostawcy usług transportowych i dystrybucyjnych.
Dla każdej z grup ankieta występuje w dwóch wersjach: dla firm zatrudniającej poniżej i powyżej 20
pracowników. Narzędzie nie jest przeznaczone dla jednoosobowych działalności niezatrudniających
pracowników.
Przy wypełnianiu informacji wstępnych, jeśli firma posiada dwa lub więcej profili działalności, a
jednym z nich jest działalność produkcyjna, należy zaznaczyć pole działalności produkcyjnej. W
przypadku prowadzenia dwóch profili działalności nieprodukcyjnej należy zaznaczyć profil
przeważający przy współpracy z Grupą Polpharma.
B. Treść i wypełnianie ankiety
W drugiej, głównej części ankiety, poproszeni zostaną Państwo o odpowiedzi na zamknięte pytania w
obszarach odwołujących się do Kodeksu Postępowania Dostawców Grupy Polpharma (KPDGP):
§
§
§
§
§
§
§

systemy zarządzania,
etyka,
warunki zatrudnienia i prawa pracownicze,
bezpieczeństwo i higiena pracy,
badania,
środowisko i klimat,
obszar dodatkowy dotyczący wspierania lokalnych społeczności.

Liczba i rodzaj pytań definiowane są przez wskazany w metryczce profil działalności.
Możliwe warianty odpowiedzi na pytania to: TAK, NIE. Niektóre pytania posiadają wariant trzeci: NIE
DOTYCZY lub W TRAKCIE TWORZENIA. Zasady naliczania punktów w ankiecie w zależności od
odpowiedzi znajdują się w części II instrukcji.
Niektóre pytania posiadają dodatkowe objaśnienia wskazujące przykłady rozwiązań, możliwość
zaznaczenia opcji trzeciej „nie dotyczy” lub definicje zwrotów zawartych w pytaniu.
II.

Zasady naliczania punktów

Za każdą odpowiedź zgodną z KPDGP Dostawca otrzymuje 1 lub 2 punkty. W przypadku odpowiedzi
„w trakcie tworzenia” dostawca otrzymuje za dane pytanie połowę maksymalnej liczby punktów.
Każda zgodna ze stanem faktycznym odpowiedź „nie dotyczy” zmniejsza pulę możliwych do zdobycia
punktów, zachowując porównywalność wyników.
III.

Wyniki

Ocenę spełniania wymogów KPDGP otrzymają Państwo automatycznie po udzieleniu odpowiedzi na
wszystkie pytania. W przypadku zdefiniowania obszarów, w których wciąż istnieje możliwość

poprawy, wskazane zostaną Państwu narzędzia rozwoju przygotowane specjalnie dla Dostawców
Grupy Polpharma.
Wynik ankiety nie determinuje zakwalifikowania do procesu ofertowego. Większe spełnianie
wymogów wskazanych w ankiecie nagradzane będzie proporcjonalnie wyższą liczbą punktów
przyznaną w procesie zakupowym. O zmianach sposobu przyznawania punktów zostaną Państwo
poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

