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Warszawa, dn. 13.12.2017 r.
ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
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. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579) zwanej dalej ustawą Zamawiający - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje,
dokonał poniższych zmian treści SIWZ:
1.

Pkt 17.3.1.2. SIWZ SIWZ:
Obecnie jest:
Opis kryteriów i sposób doboru studiów przypadków wraz z uzasadnieniem doboru - waga 12%
(12% = 12 pkt):
 oferta, w której zostaną wskazane adekwatne kryteria wyboru studiów przypadków dla
każdego programu/projektu strategicznego oraz programu wieloletniego wraz z trafnym
uzasadnieniem otrzyma do 2 pkt za każdy komplet kryteriów wraz z uzasadnieniem. W ocenie
nie będzie uwzględniany wskazany w OPZ obligatoryjny case study zadania badawczego.
Winno być:
Opis kryteriów i sposób doboru studiów przypadków wraz z uzasadnieniem doboru waga 12% (12% = 12 pkt):
 Oferta, w której zostaną wskazane adekwatne kryteria wyboru studiów przypadków dla
każdego programu/projektu strategicznego oraz programu wieloletniego wraz z trafnym
uzasadnieniem otrzyma do 2 pkt za każdy komplet kryteriów wraz z uzasadnieniem oraz do
2 pkt za opis adekwatnego harmonogramu realizacji prac w ramach przypadków. W ocenie

nie będzie uwzględniany wskazany w OPZ obligatoryjny case study zadania badawczego
oraz Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo technicznej.
2.

Załacznik nr 1 do SIWZ, Rozdział VIII (Metodologia badania), badanie jakościowe lit. d, str. 46
SIWZ:
Obecnie jest:
case study zadania badawczego, min. 1 z każdego projektu lub programu
strategicznego/wieloletniego – w sumie 7 (w tym obowiązkowo zadanie pn. Rozwój technik i
technologii wspomagających gospodarkę wypalonym paliwem i odpadami promieniotwórczymi)
w ramach case study zostanie przeprowadzony desk research dot. wybranego projektu oraz min.
1 wywiad pogłębiony bezpośredni (IDI) z wybranymi liderem dofinansowanego projektów wybór projektów inny niż metodzie opisanej w pkt c.
Winno być:
case study zadania badawczego, min. 1 z każdego projektu lub programu
strategicznego/wieloletniego – w sumie 7 (w tym obowiązkowo zadanie pn. Rozwój technik
i technologii wspomagających gospodarkę wypalonym paliwem i odpadami
promieniotwórczymi) w ramach case study zostanie przeprowadzony desk research
dot. wybranego projektu oraz min. 1 wywiad pogłębiony bezpośredni (IDI) z wybranymi
liderem dofinansowanego projektów - wybór projektów inny niż metodzie opisanej w pkt c.
W przypadku Interdyscyplinarnego systemu interaktywnej informacji naukowej i naukowo
technicznej wywiad z liderem (zgodnie z pkt. c) będzie włączony do realizacji case study.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Zmiana treści SIWZ w powyższym zakresie jest wiążąca dla każdej ze Stron.
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