Warszawa, dnia 7 listopada 2018 r.
DAG-SZP.262.49.2018
Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 42/18/PN) na realizację
badania ewaluacyjnego pt. Bariery i problemy w sprawnej realizacji projektów
w Działaniu 4.2 oraz Panda 2.
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający uprzejmie informuje, iż udziela
następujących wyjaśnień dotyczących treści SIWZ:

Pytanie:
Jednym z elementów oceny oferty jest opis struktury próby w badaniach ilościowych.
Potencjalnymi respondentami powinny podmioty pozyskane z bazy PMDIB.
Problem jest taki, że prace nad bazą od paru miesięcy są zawieszone, w efekcie czego obecne
dane są nieaktualne i nie można na ich podstawie oszacować próby badawczej.
Uprzejmie proszę o informację skąd możemy pozyskać bazę respondentów (PMDiB), która
umożliwi przygotowane próby badawczej do badań ilościowych w ofercie.
Odpowiedź:
Zgodnie z informacją zawartą w SIWZ badanie ilościowe ma objąć koordynatorów
przedsięwzięć wpisanych na listę PMDiB, a Zamawiający wskazuje wprost w przypisie,
że nie dysponuje kontaktami do koordynatorów. Rzeczywiście lista jest w trakcie aktualizacji,
ale skoro nie została opublikowana zaktualizowana lista przedsięwzięć należy bazować
na obowiązującym do tej pory dokumencie z 2014 roku. Lista przedsięwzięć jest dostępna
on-line np.
http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/pliki/lista_przedsiewziec_na_pmdib_20180412.pdf
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Stąd przygotowanie opisu próby w ocenie Zamawiającego jest możliwe. Kontakty
do koordynatorów przedsięwzięć powinny zostać pozyskane przez Wykonawcę badania
w procesie badawczym.

Ponadto, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający uprzejmie informuje,
iż zmianie ulegają terminy składania i otwarcia ofert:
 termin składania ofert upłynie w dniu 13.11.2018 r. o godz. 13:00,
 otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13.11.2018 r. o godz. 14:00 w sali 107 (I piętro).

Agnieszka Tokaj-Krzewska
Zastępca Dyrektora
Dział Strategii

Zamówienie publiczne jest współfinansowane ze środków budżetu państwa, Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

