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           Warszawa, dnia 29.04.2019 r.  

 
Dotyczy ostępowania nr IBE/103/2019  
 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI – ZESTAW NR 1 
 

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiajacego od uczestników postępowania 
poniżej zamieszczamy ich treść wraz z odpowiedziami 

 
Pytanie nr 1  
W cenniku (załącznik nr 1 do formularza ofertowego) jest mowa o "IDI w miejscu pracy 
respondenta lub w sali fokusowej". Czy w wypadku realizacji badań w salach fokusowych 
Zamawiający zwróci koszty wynajęcia sal czy też należy je doliczyć do ceny realizacji 
zamówienia? 
Opowiedz do pytania nr 1 
Zamawiający informuje, że zamówienie dotyczy moderowania wywiadów indywidualnych. 
Wynajem sal fokusowych oraz koszty związane z rekrutacją respondentów będą stanowić 
przedmiot oddzielnego postępowania o zamówienie. 
 
Pytanie nr 2  
Czy Zamawiający zwraca koszty podróży samochodem czy tylko komunikacją publiczną? 
Odpowiedz do pytania nr 2  
Zamawiajacy w pierwszej kolejności bierze pod uwagę zwrot kosztów przejazdu (poza 
miejscowość zamieszkania) komunikacją publiczną. Dopiero gdy nie ma możliwści podóży 
komunikacją publiczna, to rozliczane są koszty za podróż (poza miejscowość zamieszkania) 
samochodem. Należy jednak zaznaczyć, że koszty poniesione z tytułu podróży samochodem 
będą zwrócone (poza miejscowość zamieszkania) do wysokości ceny biletu PKP na danej 
strasie w 2 klasie.   
 
Pytanie nr 3  
Czy Zamawiający zwróci koszty noclegu, jeśli wywiady będą realizowane w miejscowościach 
odległych od miejsca zamieszkania moderatora? 
Odpowiedz do pytania nr 3  
Nie. Zamawiający zakłada, że wywiady będą realizowane w takiej odległości i takich 
godzinach by moderator mógł wrócić na noc do swojej miejscowości zamieszkania. 
 
Pytanie nr 4  
Czy podmiot niebędący osobą fizyczną musi dla każdej części zamówienia wskazać innego 
moderatora czy też może to być ta sama osoba? 
Odpowiedz do pytania nr 4  
Tak. Wykonawca niebędący osobą fizyczną musi wskazać innego moderatora dla każdej 
części prowadzonego postępowania. 
 
Pytanie nr 5  
Czy podmiot niebędący osobą fizyczną może złożyć ofertę na realizację tylko jednej części 
zamówienia? 



 

 

 

  

 
Odpowiedz do pytania nr 5 
Tak, podmiot niebędący osobą fizyczną może złożyć ofertę na realizację tylko jednej części 
zamówienia.  
 
Pytanie nr 6 
6. W cenniku podzielili Państwo wywiady na realizowane w miejscowości zamieszkania 
moderatora i poza nią.  
a) Czy to znaczy, że dopuszczalne jest złożenie oferty tylko na region, w którym mieszka 
moderator? (tj. moderator nie może prowadzić badania w innym regionie niż mieszka?)  
b) Ponadto, nawet jeśli moderator będzie realizował badanie w "swoim" regionie, to nie 
rozumiemy założenia, że przeprowadzi 3 IDI w miejscowości swojego zamieszkania. Nie 
znamy założonej przez Państwa metody doboru respondentów, ale biorąc pod uwagę, że 
moderator, którego zamierzamy wskazać, mieszka w niewielkiej miejscowości, 
przewidujemy, że nie będzie w niej żadnych respondentów. Czy taki moderator będzie mógł 
przeprowadzić tylko 11 wywiadów czy może 3 wywiady będzie prowadził za inną cenę, mimo 
że również będą one zrealizowane poza jego miejscem zamieszkania? Wydaje nam się, że 
konieczność dokonania wyceny 3 IDI jako realizowanych "w miejscu zamieszkania 
moderatora" (zakładamy, że takie wywiady będą tańsze) jest dyskryminująca wobec 
moderatorów, którzy nie mieszkają w miejscowościach, w których będą dostępni 
respondenci. 
Odpowiedz do pytania nr 6 
Ad. a)  
Zamawający informuje, że moderator nie może przeprowadzić badania w innym regionie niż 
mieszka. Wywiady realizowane w ramach zamówienia będą wykonywane równolegle w 4 
regionach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia – załacznik nr 2 do ogłoszenia. 
Ad. b)  
Zamawiający zakłada, że moderator przeprowadzi maksymalnie 3 wywiady w swojej 
miejscowości zamieszkania oraz maksymalnie 11 wywiadów poza miejscowością 
zamieszkania. Przy czym w danej części zamówienia będzie wykonanych minimalnie 8 
wywiadów, zaś maksymalnie 14. 
 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że wydłuża termin składania ofert do dnia:  
07-05-2019 r.  


