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           Warszawa, dnia 15.05.2020 r.  

Dotyczy postępowania nr IBE/123/2020  
 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI – ZESTAW NR 2 
 

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

 
Pytanie nr 1  
Prosimy o doprecyzowanie jaką dokładnie definicję badania dotyczącego zagadnień społecznych 
przyjmuje Zamawiający? 
 
Opowiedz do pytanie nr 1 

Termin ten pojawia się w odniesieniu do metody CAWI, przyjmujemy, że w definicji mieszczą się 
wszystkie badania przeprowadzone z użyciem tej metody, niezależnie od ich tematu. 
 
Pytanie nr 2 
Prosimy o informację co oznacza zapis „przy wykorzystaniu tej samej metody” w punkcie 3, podpunkt 
1. Jakie parametry dodatkowe powinny spełniać wskazane w referencjach badania CAWI, by uznać, 
że zostały one przeprowadzone przy wykorzystaniu tej samej metody? 
Opowiedz do pytanie nr 2 

Wszystkie odniesienia do metody we wskazanym podpunkcie dotyczą metody CAWI. Badania 
wskazane w referencjach nie muszą spełniać żadnych dodatkowych parametrów niewskazanych w 
podpunkcie. 
 
Pytanie nr 3 
Czy w przypadku opisu doświadczenia osoby skierowanej do wykonywania Zamówienia Zamawiający 
wymaga referencji dotyczących poszczególnych przeprowadzonych przez nią badań? 
Opowiedz do pytanie nr 3 

Tak 
 
Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający posiada informacje odnośnie struktury społeczno-demograficznej badanych grup, 
zwłaszcza uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów ostatnich lat studiów i będzie w stanie 
udostępnić je Wykonawcy? 
Opowiedz do pytanie nr 4 

Zamawiający nie posiada danych ze źródeł innych niż ogólnodostępne. 
 
Pytanie nr 5 
Czy Zamawiający posiada wstępne informacje odnośnie znajomości ZSK w wybranych grupach 
badanych? 
Opowiedz do pytanie nr 5 

Zamawiający dysponuje raportem i danymi z badania znajomości ZSK przeprowadzonego w 2019 
roku. Raport może zostać udostępniony Wykonawcy po zawarciu umowy. 
 
Pytanie nr 6 
Czy Zamawiający zakłada taką możliwość, że w kwestionariuszu respondent zadeklaruje znajomość 
ZSK, ale będzie to wyłącznie znajomość nazwy i respondent nie będzie w stanie podać żadnych 



 

 

 

  
szczegółów dotyczących Systemu bądź błędnie odpowie na pytanie weryfikacyjne co będzie jednak 
wynikało nie tyle nie z nieznajomości Systemu, a z posiadania błędnych informacji na jego temat?  Jak 
w kontekście możliwości wystąpienia tego typu sytuacji powinna wyglądać weryfikacja danych? 
Opowiedz do pytanie nr 6 

Znajomość ZSK w badaniu jest rozumiana jako znajomość nazwy oraz obszaru, w którym działa 
system. Respondent uznany za znającego ZSK nie musi posiadać żadnej szczegółowej wiedzy na 
temat systemu. Musi tylko rozumieć, że jest to system związany z rynkiem pracy i zdobywaniem 
kwalifikacji. Pytanie weryfikacyjne nie będzie dotyczyło szczegółowej znajomości i funkcji systemu, 
tylko obszaru, w którym działa ZSK. Udzielenie błędnej odpowiedzi na tak postawione pytanie będzie 
oznaczało, że respondent zamierza udzielić nieprawdziwej odpowiedzi, nie zrozumiał lub nie 
przeczytał pytania lub pomylił ZSK z czymś innym. W tym przypadku w weryfikacji danych 
zastosowanie znajdują zasady uznawania wywiadu za przeprowadzony efektywnie opisane w punkcie 
VIII Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
 
Pytanie nr 7 
Czy zbiór można dostarczyć jedynie w formacie .csv czy też będzie dopuszczony inny format zbioru 
(np. sav)? Do jakiego formatu będzie dostosowane narzędzie do weryfikacji zgodności zbioru 
przygotowane przez Zamawiającego? 
Opowiedz do pytanie nr 7 

Wykonawca zaakceptuje również format .sav. Akceptowane formaty plików i narzędzia weryfikacji 
zbioru danych zostaną uzgodnione przed zawarciem umowy. 
 
Pytanie nr 8 

Jak rozumieć następujące kryterium oceny panelu: 

„jeśli daje możliwość uzyskania reprezentatywności badania ze względu na wiek, płeć, wykształcenie, 

województwo i wielkość miejscowości zamieszkania (10 pkt, po 2 pkt za każdą zmienną);” 

Nasz panel jest jednym z największych w Polsce i zasadniczo daje możliwości uzyskania 

reprezentatywności w odniesieniu do wymienionych cech. Problem w tym, że w tym konkretnym 

projekcie badane grupy są bardzo specyficzne. Czy według Zamawiającego istnieją bieżące dane o 

strukturach populacji, które są wyszczególnione w zapytaniu? Jeśli tak, to jakie dokładnie są to dane 

tj. w jakich źródłach możemy je znaleźć. 

Opowiedz do pytanie nr 8 

Wskazany fragment należy rozumieć dosłownie, tzn. przedmiotem oceny jest możliwość 

przeprowadzenia badań reprezentatywnych dla całej populacji kraju, a nie dla grup, które 

zamierzamy badać. Możliwość zapewnienia reprezentatywności i wybór cech do doboru próby 

zostaną ustalone z Wykonawcą przed podpisaniem umowy. Zamawiający weźmie pod uwagę 

dostępność danych o strukturach populacji i możliwości panelu. 

 

 


