OR-IV.272.2.6.2014

Rzeszów, dnia 19-02-2014 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. „Przeprowadzenie badania
i opracowanie raportu”.
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:
Pytania:
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Wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści SIWZ – znak sprawy: OR-IV.272.2.6.2014
Odpowiedzi na pytania/ wyjaśnienia:
Ad. 1. Minimalna liczba wywiadów określona w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
odnosi się do całego województwa z zachowaniem reprezentatywności grupy badawczej na poziomie
powiatów. Poprzez określenie minimalnej liczby wywiadów Zamawiający zabezpieczył się przed
mogącą wystąpić w potencjalnej ofercie, rażąco niską sumą wywiadów. Natomiast zadaniem
Wykonawcy jest zaproponowanie dokładnej liczby wywiadów w Szczegółowym Opisie Sposobu
Realizacji Przedmiotu Zamówienia, tak aby maksymalny błąd próby został zminimalizowany oraz nie
przekroczył określonej wartości, w odniesieniu do celów i kosztów badania.
Ad. 2. Zamawiający definiuje mikroprzedsiębiorstwa zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej, art. 104 (Dz. U. 2004 Nr 173 poz. 1807). Intencją
Zamawiającego było objęcie badaniem podmiotów zgodnie z ww. ustawą.
Ad. 3. Zamawiający na prośbę Wykonawcy badania może udostępnić dane na temat beneficjentów
RPO 2007-2013 jedynie w trybie dostępu do informacji publicznej i z zachowaniem ustawy ochrony
danych osobowych. Nie przewidujemy pośredniczenia w pozyskaniu danych będących w posiadaniu
innych instytucji.
Ad. 4. Zgodnie z SOPZ Zamawiający zastrzegł sobie możliwość udostępnienia danych pozyskanych
z instytucji, a Wykonawca ma obowiązek udostępnione dane uwzględnić. Na obecnym etapie
Zamawiający nie jest w stanie określić jakie dane pozyska i jaką będą miały strukturę. Od Wykonawcy
oczekujemy pozyskania danych z instytucji lub prywatnych operatorów, za co przewiedziane są punkty
w kryteriach oceny ofert (SIWZ, § 13).
Ad. 5. Zamawiający rozumie zasady ewaluacji zgodnie m. in. z publikacją Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego Ewaluacja. Poradnik dla pracowników administracji publicznej, Warszawa 2012,
dostępnej na stronie internetowej pod adresem: www.mir.gov.pl.
Ad. 6. Zamawiający na etapie składania ofert nie wymaga przedstawienia wykazu osób
przeznaczonych do realizacji zamówienia. Wymagane jest natomiast oświadczenie, mówiące o tym,
iż Wykonawca dysponuje zespołem badawczym określonym w § 5 pkt 4 SIWZ.
--Pytanie:

Odpowiedź na pytanie/ wyjaśnienie:
Zamawiający opisując kontekst realizacji badania korzystał z publikacji Głównego Urzędu
Statystycznego pt. Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2012 r.,
dostępnej na stronie internetowej pod adresem: www.stat.gov.pl. Rozbieżności dotyczące liczby
mikroprzedsiębiorstw wynikają odmiennych metodologii stosowanych przez GUS.
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