Rzeszów, dnia 18.01.2017 r.
OR-IV.272.2.1.2017
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) 2
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 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” zamawiający,
w odpowiedzi na pytania jednego z wykonawców dotyczące treści SIWZ, udziela
następujących wyjaśnień:
TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI/ WYJAŚNIENIAMI:
Pytania:
1. Zamawiający w SOPZ na stronie 6 (załącznik nr 4 do SIWZ) wskazał, że w ramach minimum
metodologicznego należy przeprowadzić wywiady CATI/CAWI z: a) wnioskodawcami
aplikującymi skutecznie, b) potencjalnymi beneficjentami, c) wnioskodawcami
aplikującymi nieskutecznie.
Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy dane kontaktowe wszystkich wskazanych wyżej
wnioskodawców (tj. co najmniej nazwę wnioskodawcy, adres e-mail, numer telefonu oraz
podstawowe dane o wniosku o dofinansowanie - nr działania/poddziałania, wartość
projektu itp.)?
2. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, w jakiej formie możliwy będzie dostęp (na
etapie realizacji badania) do informacji zawartych w kartach oceny wniosku
o dofinansowanie (szczególnie informacji zawartych w kartach oceny formalnomerytorycznej)? Czy Zamawiający dysponuje zbiorczym zestawieniem w formie
elektronicznej (np. plik Excel), w którym zawarte są informacje na temat punktacji
przyznanej przez członków KOP dla poszczególnych wniosków o dofinansowanie
złożonych w danym naborze? Jeśli Zamawiający nie dysponuje zestawieniem w formie
elektronicznej - w jaki sposób i na jakich zasadach Wykonawca będzie mógł skorzystać
z informacji zawartych w kartach oceny wniosków o dofinansowanie?
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3. Zamawiający w SOPZ na stronie 6 wskazał, że indywidulane wywiady pogłębione
przewidziane w minimum metodologicznym zostaną przeprowadzone m.in. z członkami
Komisji Oceny Projektów - min. 1 wywiad w ramach każdego działania/ poddziałania,
w którym ogłoszono nabór.
Zwracamy się z prośbą o doszczegółowienie informacji pozwalającej określić moment
graniczny dla ogłoszenia naborów w działaniach/poddziałaniach, w ramach których mają
być prowadzone IDI z członkami KOP. Czy w tym przypadku mowa jest o naborach
ogłoszonych do dnia podpisania umowy z Wykonawcą przedmiotowej ewaluacji, czy może
ogłoszonych do dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego raportu metodologicznego
z badania?
4. Zamawiający w SOPZ na stronie 8 zamieścił informację: „Wykonawca zobowiązany jest do
uczestnictwa w spotkaniach/posiedzeniach Komitetu Monitorującego RPO WP 20142020, których przedmiotem będzie przyjęcie/dyskusja nad kryteriami/systemem oraz
procesem wyboru i oceny projektów. Dodatkowo na życzenie Zamawiającego będzie
prezentował opinie nt. kryteriów czy systemu.” Z kolei na stronie 11 SOPZ Zamawiający
wskazał: „Po zakończeniu realizacji badania Wykonawca, na żądanie Zamawiającego,
zaprezentuje raport końcowy na posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014202027 w terminie oraz miejscu uzgodnionym z Zamawiającym jednodniowe, do 8 godzin,
do 70 osób)".
Zwracamy się z prośbą o wskazanie maksymalne? liczby spotkań/posiedzeń Komitetu
Monitorującego, w których Wykonawca będzie zobligowany uczestniczyć.
Zwracamy się z prośbą o informację czy prezentowane na życzenie Zamawiającego opinie
nt. kryteriów czy systemu będą wyłącznie częścią spotkań/posiedzeń Komitetu
Monitorującego, czy będą to też osobne (dodatkowe) spotkania? Jeśli będą to osobne
spotkania, prosimy o wskazanie maksymalnej liczby takich spotkań.
Odpowiedzi/ wyjaśnienia:
Ad 1.
Zamawiający przekaże Wykonawcy dane, w zakresie wskazanych w pytaniu kategorii
respondentów, wprowadzone do centralnego systemu teleinformatycznego oraz Lokalnych
Systemach Informatycznych (LSI RPO WP 2014-2020 oraz LSI WUP), których zakres jest
zgodny z Wytycznymi w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci
elektronicznej na lata 2014-2020.
Ad 2.
W przypadku gdy z oferty Wykonawcy będzie wynikała konieczność udostępnienia informacji
zawartych w kartach oceny wniosków o dofinansowanie, informacje w powyższym zakresie
zostaną udostępnione w formie papierowej, do wglądu, w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający nie dysponuje zbiorczym zestawieniem informacji na temat punktacji
przyznanej przez członków KOP dla poszczególnych wniosków o dofinansowanie złożonych w
danym naborze.
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Ad 3.
Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ (pkt 3. Zakres oceny) Zamawiający wskazał,
że „W ramach oceny badaniem zostaną objęte wszystkie nabory w ramach RPO WP 20142020, które zostały ogłoszone do dnia zaakceptowania raportu metodologicznego.” Aktualne
informacje na temat przeprowadzonych naborów w ramach RPO WP 2014-2020 są dostępne
na stronie internetowej: http://www.rpo.podkarpackie.pl.
Ad 4.
Zamawiający doprecyzował zapisy w omawianym zakresie poprzez dodanie uzupełnienia do
załącznika nr 4 do SIWZ. Zgodnie z dokonaną zmianą Zamawiający zastrzegł w przypisie,
że łączna liczba spotkań / posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020, w której
Wykonawca będzie uczestniczył wyniesie nie więcej niż 4. Powyższa liczba nie uwzględnia
prezentacji raportu końcowego na posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014
-2020, o której mowa w pkt 8 SOPZ - Harmonogram realizacji badania.
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