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Warszawa, 27-12-2017 

 
Wykonawcy 

 
 

Badanie dotyczące regionalnego zapotrzebowania na wsparcie w zakresie wdrażania i 

rozwoju ZSK. Znak sprawy: IBE/30/2017 

 
 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw 1. 
 

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) 
Prawo zamówień publicznych w zawiązku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego od 
uczestników postępowania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia poniżej 
zamieszczamy treść skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami: 
 
Pytanie 1: odnośnie warunku udziału str. 3 siwz 

„Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się należytym 

wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniem w 

okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: 

- co najmniej 2 badań jakościowych, w tym jednym o zasięgu ogólnokrajowym 

polegających na przeprowadzeniu badania społecznego, w ramach których 

przeprowadzono co najmniej 15 FGI i 30 IDI o wartości co najmniej jednej z 

wykazanych usług nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy 

złotych), a drugiej z wykazanych usług nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto (słownie: 

pięćdziesiąt tysięcy złotych) (a w przypadku, jeżeli wartość zamówienia została w 

umowie wyrażona w walucie obcej – równowartość tej kwoty wg średniego kursu 

NBP z dnia zawarcia umowy o wykonanie zamówienia)” 

 

Zwracam się z prośbą o uściślenie, czy w każdym badaniu, które oferent wykaże ma 

być zrealizowane co najmniej 15 FGI i 30 IDI, czy łącznie w tych badaniach ma być 

przeprowadzone 15 FGI i 30 IDI? 

 

Odp.  Wystarczającym jest zrealizowanie łącznie co najmniej 15 FGI i 30 IDI. 
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