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Wszyscy wykonawcy 

 

Dotyczy: postępowania na przygotowanie i przeprowadzenie badania społecznego  

dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pn.: „Perspektywy rozwoju zakładów aktywizacji 

zawodowej na terenie województwa mazowieckiego”. 

Pytanie nr 1 

Po analizie dokumentacji przetargowej dotyczącej przeprowadzenia badania społecznego 

pn. „Perspektywy rozwoju zakładów aktywizacji zawodowej na terenie województwa 

mazowieckiego” chcielibyśmy prosić o wyjaśnienie kwestii dotyczącej harmonogramu realizacji 

projektu. W części VII OPZ zamieścili Państwo następującą treść: 

 

d) w terminie do 14 dni od ostatecznie przyjętego raportu metodologicznego –

Wykonawca przekazuje projekt raportu końcowego Zamawiającemu w formie elektronicznej  

(e-mail), 

e) w terminie do 7 dni od dnia przekazania projektu raportu końcowego–Zamawiający akceptuje 

raport lub przekazuje Wykonawcy uwagi do projektu raportu końcowego. 

Harmonogram w naszej opinii nie przewiduje czasu na samą realizację wywiadów i ankiet. Badanie 

nie może być realizowane przed akceptacją raportu metodologicznego, w związku z czym w naszej 

opinii nie przewidzieli Państwo czasu na przeprowadzenie samego badania. 

Prosimy o wyjaśnienie. 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Zamawiający przychyla się do powyższego. W związku z powyższym wprowadza zmianę punktu 

VII d Opisu przedmiotu zamówienia w taki sposób, że brzmi on „w terminie do 40 dni od ostatecznie 

przyjętego raportu metodologicznego –Wykonawca przekazuje projekt raportu końcowego 

Zamawiającemu w formie elektronicznej (e-mail)”. 

 

Pytanie nr 2 

Szanowni Państwo,  

informujemy, że w treści SIWZ autor błędnie opisał wymóg formalny dot. doświadczenia oferenta.  
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JEST: „wykonał co najmniej 3 usługi badawcze polegające na organizacji i przeprowadzeniu 
jakościowych badań społecznych z użyciem metody zarówno IDI i CATI zakończonych 
sporządzeniem raportu. Forma weryfikacji – wykaz na podstawie zał. do nr 7 do SIWZ.”  

Błąd dot. zapisu: „organizacji i przeprowadzeniu jakościowych badań społecznych z użyciem 
metody zarówno IDI i CATI”, gdyż:  

1.     technika IDI (względnie TIDI) jest techniką badawczą jakościową,  

2.     technika CATI używana jest podczas realizacji badań ilościowych.  

Sugestia: prosimy o doprecyzowanie zapisu i wydłużenie czasu składania ofert z powodu błędnego 
zapisu.  

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Zamawiającemu zależy na tym by Wykonawcy mieli już w swoim doświadczeniu badania 
jakościowe (wykorzystując zarówno jakościowe i ilościowe metody) niemniej jednak w celu 
doprecyzowania warunku określonego SIWZ, modyfikuje go w następujący sposób:  

„wykonał co najmniej 3 usługi badawcze polegające na organizacji i przeprowadzeniu badań 
społecznych z użyciem metody zarówno IDI i CATI zakończonych sporządzeniem raportu. Forma 
weryfikacji – wykaz na podstawie zał. do nr 7 do SIWZ.” 

 

Powyższe zmiany powodują zmianę terminu składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert: 

1.07.2020 r., godz. 10:00. 

 

 

/-/ Andrzej Rzewiński 

Z upoważnienia Kierownika Zamawiającego  

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: 

Karolina Machałowska 

Inspektor 

Wydział Zamówień Publicznych 

karolina.machalowska@mcps.com.pl 

tel. 22 622 42 42 w. 79 
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