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Do wykonawcy, który zwrócił się 
o wyjaśnienie treści SIWZ 
 
Do wykonawców, którym 
zamawiający przekazał SIWZ 
 
Do zamieszczenia na stronie 
internetowej 

 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE  
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 
dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Wykonanie badania ewaluacyjnego” 

 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zamawiający, w odpowiedzi na pytania jednego  

z wykonawców dotyczące treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień: 
 

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI/ WYJAŚNIENIAMI: 
 

Pytanie 1: 

 
W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wskazuje, że proponowana 
metodologia obejmuje (…) wywiady kwestionariuszowe (PAPI) lub telefoniczne (CATI); pogłębione 
wywiady indywidualne (IDI). Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę do realizacji 
celów badania alternatywnie innych metod/technik badawczych np. ankiet internetowych (CAWI) lub 

telefonicznych wywiadów pogłębionych (TDI)? 
 

Odpowiedź na pytanie 1:  

 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę do realizacji celów badania alternatywnie 

innych metod/technik badawczych niż te wskazane w SPOZ  tj.: wywiady kwestionariuszowe (PAPI) 
lub telefoniczne (CATI), pogłębione wywiady indywidualne (IDI), z zaznaczeniem, że analiza 

dokumentów (desk research) musi być zastosowana, co wynika z charakteru badania. 

 
Pytanie 2: 

 
W kryterium oceny „pytania badawcze” i kryterium „wachlarz pytań podstawowych” Zamawiający 

wskazuje sposób oceny: Zamawiający przyzna maksymalnie 10 punktów za 30 pytań w odniesieniu do 
każdej grupy respondentów (dyrektorzy, opiekunowie dydaktyczni, stypendyści) będącej przedmiotem 
badania, które będą adekwatne do celu badania będącego przedmiotem zamówienia oraz istotne  
z punktu widzenia użyteczności wyników. Prosimy o odpowiedź na pytanie, czy do każdej z grup 
respondentów Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 30 pytań (czyli w sumie 90 pytań), czy też 

liczba 30 odnosi się do wszystkich pytań badawczych łącznie (tj. do każdej grupy respondentów 
Wykonawca opracuje 10 pytań)? 

 

Odpowiedź na pytanie 2:  
 

Zamawiający przyzna maksymalnie 10 punktów za 30 pytań w odniesieniu łącznie do trzech grup 
respondentów (dyrektorzy, opiekunowie dydaktyczni, stypendyści). 


