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OR-IV.272.2.30.2020                                                                    Rzeszów, dnia 25.06.2020 r. 
                                                                              

Do zamieszczenia na stronie 
internetowej zamawiającego 

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 

dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Badanie ewaluacyjne” 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) niniejszym zawiadamiam,  
iż ulega zmianie treść SIWZ, następująco: 
 

1. SIWZ, rozdział XIV, Kryterium II: Podejście metodologiczne, pkt B1., lit. b) 
Uszczegółowienie w zakresie zastosowania metodologii badawczej określonej w pkt. 6 
Metodologia badania SOPZ tzn. sposobu realizacji metody/techniki oraz doboru próby 
badawczej wraz z uzasadnieniem przyjętych założeń do poszczególnych metod/technik 
badawczych określonych w ww. pkt. SOPZ – do 28 pkt., Elementy podlegające ocenie, 
punktor piąty przyjmuje brzmienie: 
 

„Badanie ilościowe wśród opiekunów, tzn. rodziców/opiekunów prawnych dzieci 
uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym - w ramach uszczegółowienia Wykonawca 
przedstawi sposób realizacji metody oraz koncepcję doboru próby badawczej wraz  
z uzasadnieniem przyjętych założeń, w szczególności pod kątem ich użyteczności  
w kontekście osiągnięcia celów badania (0-3 pkt.),”; 

 
2. SIWZ, rozdział XIV, Kryterium II: Podejście metodologiczne, pkt B1., lit. c) Opis sposobu 

dotarcia do poszczególnych grup respondentów badań ilościowych wraz z uzasadnieniem 
przyjętych założeń (argumentami uzasadniającymi trafność działań w zakresie dotarcia do 
respondentów badania) - do 15 pkt., Elementy podlegające ocenie, punktor drugi 
przyjmuje brzmienie:  
 

„Opis sposobu dotarcia do respondentów oraz uzasadnienie przyjętych założeń 
(argumenty uzasadniające trafność działań w zakresie dotarcia do respondentów badania) 
- badanie ilościowe wśród opiekunów, tzn. rodziców/opiekunów prawnych dzieci 
uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym (0-5 pkt.),”; 
 

3. Załącznik nr 4 do SIWZ - SOPZ, pkt 3 Zakres badania – kwestie, które należy zbadać, Zakres 
przedmiotowy badania, zostaje uzupełniony o zapis:  
 

„Zakres powierzonych danych określają istotne dla stron postanowienia, które zostaną 
wprowadzone do treści zawieranej umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.”; 
 

4. Załącznik nr 4 do SIWZ - SOPZ, pkt 3 Zakres badania – kwestie, które należy zbadać, Zakres 
przedmiotowy badania, akapit:  
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„W obszarze edukacji przedszkolnej badanie będzie koncentrowało się na kwestiach 
dostępności usług edukacji przedszkolnej w regionie, wpływu dostępnych usług na 
sytuację zawodową opiekunów oraz dostarczy i uzupełni informacje nt. barier  
w tworzeniu nowych miejsc wychowania przedszkolnego.”,  

 

przyjmuje brzmienie:  
 

„W obszarze edukacji przedszkolnej badanie będzie koncentrowało się na kwestiach 
dostępności usług edukacji przedszkolnej w regionie, wpływu dostępnych usług na 
sytuację zawodową opiekunów, tzn. rodziców/opiekunów prawnych dzieci 
uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym oraz dostarczy i uzupełni informacje nt. 
barier w tworzeniu nowych miejsc wychowania przedszkolnego.”; 

 
5. Załącznik nr 4 do SIWZ - SOPZ, pkt 3 Zakres badania – kwestie, które należy zbadać, Zakres 

podmiotowy badania, przyjmuje brzmienie:  
 

„Instytucja Zarządzająca oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja 
Pośrednicząca RPO WP 2014-2020; Dyrektorzy/Przedstawiciele szkół, przedszkoli  
i innych placówek systemu oświaty; beneficjenci projektów RPO WP 2014-2020  
w obszarze edukacji przedszkolnej i kształcenia ogólnego; potencjalni beneficjenci 
projektów w obszarze edukacji przedszkolnej i kształcenia ogólnego, nauczyciele, 
przedstawiciele Kuratorium Oświaty, szkoły i placówki realizujące wychowanie 
przedszkolne i kształcenie ogólne, opiekunowie, tzn. rodzice/opiekunowie prawni dzieci 
uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym.”; 
 

6. Załącznik nr 4 do SIWZ – SOPZ, pkt 4 Problematyka badawcza – co będzie poddane 
ewaluacji, obszar badawczy: Ocena efektów wsparcia dotyczących edukacji przedszkolnej, 
pytanie badawcze nr 4 przyjmuje brzmienie:  
 

„4. Czy wzrosła dyspozycyjność opiekunów, tzn. rodziców/opiekunów prawnych dzieci  
w wieku przedszkolnym, które korzystały z utworzonych w ramach RPO WP 2014-2020 
miejsc wychowania przedszkolnego (głównie kobiet) i jak przełożyło się to na wzrost ich 
aktywności na rynku pracy? 
- oszacowanie skali zmian sytuacji zawodowej ww. opiekunów bez udziału  
w interwencji (dotyczy zmiany sytuacji opiekunów w czasie), 
- czy ww. opiekunowie opuściliby region w poszukiwaniu pracy w przypadku nie podjęcia 
udziału w projekcie.”; 

 

7. Załącznik nr 4 do SIWZ – SOPZ, pkt 6 Metodologia badania, akapit:  
 

„W obszarze edukacji przedszkolnej analiza uwzględni rozkład przestrzenny utworzonych 
miejsc edukacji przedszkolnej, poziom zainteresowania ofertą nowych placówek, a także 
trendy i prognozy demograficzne. Przeanalizowane zostaną powody rozwiązania znacznej 
ilości umów o dofinansowanie projektów. Ocenie poddany zostanie również wpływ 
utworzenia miejsc edukacji przedszkolnej na aktywność zawodową opiekunów. Do oceny 
efektów wsparcia wykorzystane zostaną także wyniki pomiaru wskaźnika rezultatu 
długoterminowego: Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata 
po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS. Zamawiający przedstawi Wykonawcy 
zestawienie zawierające informacje nt. wartości ww. wskaźnika aktualne na dzień 
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31.03.2020 r. Ponadto w ramach studium przypadku szczegółowym badaniem objęte 
zostanie min. 5 projektów w ramach Działania 9.1.”, 
  
przyjmuje brzmienie:  
 

„W obszarze edukacji przedszkolnej analiza uwzględni rozkład przestrzenny utworzonych 
miejsc edukacji przedszkolnej, poziom zainteresowania ofertą nowych placówek, a także 
trendy i prognozy demograficzne. Przeanalizowane zostaną powody rozwiązania znacznej 
ilości umów o dofinansowanie projektów. Ocenie poddany zostanie również wpływ 
utworzenia miejsc edukacji przedszkolnej na aktywność zawodową opiekunów, tzn. 
rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym. 
Do oceny efektów wsparcia wykorzystane zostaną także wyniki pomiaru wskaźnika 
rezultatu długoterminowego: Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które 
funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS. Zamawiający przedstawi 
Wykonawcy zestawienie zawierające informacje nt. wartości ww. wskaźnika aktualne na 
dzień 31.03.2020 r. Ponadto w ramach studium przypadku szczegółowym badaniem 
objęte zostanie min. 5 projektów w ramach Działania 9.1.”; 
  

8. Załącznik nr 4 do SIWZ – SOPZ, pkt 6 Metodologia badania ppkt 3 Badanie ilościowe 
wśród: punktor 3 przyjmuje brzmienie: 
 

„- opiekunów, tzn. rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczestniczących  
w wychowaniu przedszkolnym – badanie na próbie, min. 150 wywiadów/ankiet 
(Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie dotrzeć do ww. grupy respondentów),”; 
 

9. Załącznik nr 4 do SIWZ – SOPZ, pkt 6 Metodologia badania, ppkt 1 Analiza dokumentów 
(Desk research), lit. e) Pozostałe, punktor szósty przyjmuje brzmienie:  
 

„- diagnozy problemów przygotowane przez szkoły, w oparciu o które planowano 
wsparcie w projektach - minimalny zakres to diagnozy odnoszące się do 15 placówek, 
szkół/zespołów szkół objętych szczegółowym badaniem (studium przypadku) w ramach 
Działania 9.2 (z uwagi na fakt, że Wnioskodawcy nie mają obowiązku dołączania diagnoz 
do składanych wniosków o dofinansowanie dokładna liczba opracowanych diagnoz nie 
jest znana Zamawiającemu, przyjąć jednak można, że liczba opracowanych diagnoz jest co 
najmniej taka jak liczba obowiązujących umów. Oznacza to, że minimalna ilość diagnoz to 
103 diagnozy dla 527 szkół. Wykonawca zobowiązany jest pozyskać wymienione 
dokumenty (tzn. min. diagnozy odnoszące się do 15 placówek, szkół/zespołów szkół 
objętych szczegółowym badaniem) we własnym zakresie od szkół/placówek, których 
dotyczą.)”; 

 
10. Dotychczasową treść rozdz. XII, zastępuje się rozdz. XII w brzmieniu: 
 

„1.  Miejsce oraz termin składania ofert: 
 

1.1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie, kod pocztowy 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. nr 207: osobiście 
albo za pośrednictwem poczty (firmy kurierskiej) – w zamkniętej kopercie oznaczonej: 
„Oferta dotyczy zamówienia pn. Badanie ewaluacyjne”; znak sprawy: OR-
IV.272.2.30.2020; nie otwierać do dnia 08.07.2020 r., godz. 11:00”. 

1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę. 
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1.3. Termin składania ofert upływa dnia 08.07.2020 r. o godz. 10:00. Oferty złożone po tym 
terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną 
niezwłocznie zwrócone wykonawcom. 

1.4. Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie 
zamawiającemu oferty – do wyżej wskazanego miejsca – przed upływem tego terminu. 
Data stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie. 

 

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert: 
 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2020 r., o godz. 11:00, w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy: 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego 
4 – pok. nr 207.”. 
 
 
Pozostałe warunki przedmiotowego postępowania nie ulegają zmianie. 
 

W związku z wystąpieniem przesłanek, o których mowa w art. 38 ust. 6 ustawy 
zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 08.07.2020 r., do godz. 10:00. 
 


