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OR-IV.272.2.7.2015                                                                                 Rzeszów, dnia 07-04-2015 r. 
 

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. „Badanie ewaluacyjne” 
 

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: 
 

 
 

Odpowiedź na pytanie 1: 
 

Liczba stypendystów/ek w ramach projektu pn. „Program stypendialny dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 
2014/2015” zgodnie z Uchwałą Nr V/87/15 Sejmik Województwa Podkarpackiego z dnia 23 
lutego 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie 
uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2014/2015 została zwiększona z 1180 do 1226. 
W dniu 31 marca 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie podjął uchwałę 
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia list rankingowych wniosków o przyznanie 
stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w ramach projektu 
systemowego pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu 
województwa podkarpackiego w roku  szkolnym 2014/2015. W wyniku podjęcia powyższej 
uchwały stypendium zostało przyznane uczniom/uczennicom znajdującym się na pozycjach: 
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 od 1 do 494 w przypadku listy rankingowej uczniów szkół gimnazjalnych,  

 od 1 do 732 w przypadku listy rankingowej uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 
 

W związku z powyższym Oferta wykonawcy powinna przedstawiać propozycję opisu i doboru 
próby badawczej uwzględniając, że próba w przypadku uczniów/uczennic-stypendystów/ek 
nie może być mniejsza niż zastosowana w badaniu przeprowadzonym w 2014 roku, tj. co 
najmniej 20% uczniów/uczennic z liczby 1226. 
 
Pytanie 2: 
 

 
 

Odpowiedź na pytanie 2: 
 

Zamawiający informuje, że wprowadził zmiany w dokumentacji przetargowej (SIWZ) 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie badania ewaluacyjnego w zakresie 
efektów realizacji projektu pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych 
z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015”, w tym w treści 
Załącznika nr 6 „Szczegółowy opis (…)” do SIWZ polegające na wydłużeniu terminu realizacji 
zamówienia w celu umożliwienia Wykonawcy przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji 
wszystkich osiągniętych wartości wskaźników. 
 
Realizacja badania winna zostać zakończona w terminie nie dłuższym niż 95 dni od dnia 
podpisania umowy 
 


