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Warszawa, dn. 15.12.2017 r.
WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na usługę polegającą na realizacji badania ewaluacyjnego ex post wybranych
programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (oznaczenie sprawy 41/17/PN).
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 późn. zm.) zwanej dalej ustawą Zamawiający - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w
dn. 14.12.2017 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. Poniżej przedstawiamy ich treść wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1:
W załączniku nr 1 do SIWZ, Rozdział VIII (Metodologia badania) Zamawiający wskazuje, że należy
przeprowadzić case study zadania badawczego. Czy poprzez pojęcie „zadanie badawcze” Zamawiający
rozumie również pojęcie „przedsięwzięcie” w ramach programów wieloletnich (wymienione na str. 40-41
SIWZ)?
Odpowiedź:
Zamawiający poprzez zadanie badawcze rozumie także przedsięwzięcie z programów wieloletnich. Na
stronie 46 SIWZ w punkcie d) Zamawiający podkreśla: min. 1 z każdego projektu lub programu
strategicznego/wieloletniego. Oznacza to, że min. 1 studium przypadku powinno odbyć się w ramach
każdego z pięciu programów lub projektów strategicznych oraz min. 1 studium przypadku w ramach każdego
z dwóch programów wieloletnich.
Pytanie 2:
W dalszej części Zamawiający wskazuje, że „w ramach case study zostanie przeprowadzony desk research
dot. wybranego projektu oraz min. 1 wywiad pogłębiony bezpośredni (IDI) z wybranymi liderem
dofinansowanego projektów”. Czy w przypadku projektów w ramach programów wieloletnich Zamawiający
wymaga przeprowadzenia min. 1 wywiadu IDI z liderem każdego z projektów w ramach przedsięwzięcia

(wybranego przez Wykonawcę do case study) czy przeprowadzenia min.
liderem jednego projektu w ramach przedsięwzięcia?

1 wywiadu

IDI z wybranym

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga przeprowadzenia min. 1 wywiadu IDI z wybranym liderem jednego projektu w ramach
przedsięwzięcia.
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