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Data: 30/12/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Instytut Badań Edukacyjnych, Krajowy numer identyfikacyjny 17823500000000, ul. ul. Górczewska  8, 01-180  Warszawa, woj. mazowieckie,

państwo Polska, tel. 22 241 71 00, e-mail zamowienia@ibe.edu.pl, faks 22 241 71 11. 

Adres strony internetowej (url): 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3 

W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: W odniesieniu do części I: A. w odniesieniu do

posiadania wiedzy i doświadczenia tj.; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem, a w

przypadku świadczeń okresowych lub  ciągłych wykonywaniem w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Warunki muszą być spełnione łącznie: a) trzech usług polegających na

przeprowadzeniu badań (społecznych, edukacyjnych lub etnograficznych) realizowanych z wykorzystaniem jakościowych technik badawczych

(w tym IDI, FGI, obserwacje itp.), z których co najmniej jedna miała wartość nie mniejszą niż 100 000 zł brutto; b) w tym jednej usługi

polegającej na przeprowadzeniu badania społecznego, edukacyjnego lub etnograficznego, prowadzonego metodą biograficzną lub narracyjną

mającą wartość nie mniejszą niż 50 000 zł brutto; c) w tym jednej usługi polegającej na przeprowadzeniu badania jakościowego

obejmującego kodowanie danych jakościowych z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania (MAXQDA lub równoważne), mającą

wartość nie mniejszą niż 50 000 zł brutto; B. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca wykaże się

posiadaniem zespołu badawczego składającego się z kierownika badania oraz min. 5 badaczy terenowych (tzw. trzon zespołu badawczego),

którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i którzy spełniają następujące warunki w zakresie doświadczenia, nabytego w okresie

ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert: 1) Kierownik badania, odpowiedzialny za stały, bieżący kontakt z Zamawiającym oraz sprawną

i wysokiej jakości realizację całości badania, który posiada co najmniej tytuł magistra w zakresie nauk społecznych i a. pełnił funkcję

kierownika zespołu badawczego w minimum 3 badaniach społecznych, edukacyjnych lub etnograficznych, w tym jednego o wartości nie

mniejszej niż 100 000 zł brutto. b. koordynował realizację minimum 1 badania jakościowego, które wykorzystywało metodę biograficzną lub

narracyjną o wartości minimum 50 000 zł brutto. c. koordynował realizację badania jakościowego, w ramach którego przeprowadzono co

najmniej 50 IDI. 2) Badacze terenowi (minimum 5 osób), z których: a. każdy posiada tytuł magistra w zakresie nauk społecznych lub nauk

humanistycznych (preferowana socjologia lub etnografia); b. każdy uczestniczył w roli badacza w realizacji co najmniej 3 badań jakościowych

(z wyłączeniem badań marketingowych), w tym także prowadził indywidualne wywiady pogłębione (IDI) - każdy z badaczy przeprowadził

minimum 30 IDI; c. każdy, uczestniczył w realizacji jednego badania jakościowego, w którym wykorzystywana była metoda biograficzna lub

narracyjna. d. przynajmniej dwie osoby w zespole badawczym mają udokumentowane doświadczenie w analizie danych jakościowych z

wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania (MAXQDA lub równoważne) – tj.. uczestniczyły w przynajmniej 2 badaniach, w których

wykorzystywana była taka analiza. W odniesieniu do części II: A. w odniesieniu do posiadania wiedzy i doświadczenia tj.; Zamawiający uzna

warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub  ciągłych



wykonywaniem w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie. Warunki muszą być spełnione łącznie: a. trzech usług polegających na przeprowadzeniu badań (społecznych, edukacyjnych lub rynku

pracy) realizowanych z wykorzystaniem jakościowych technik badawczych (w tym IDI, FGI, obserwacje itp.), b. z których co najmniej jedna

miała wartość nie mniejszą niż 100 000 zł brutto; c. z których co najmniej jedna dotyczyła rynku pracy; d. w tym jednej usługi polegających

na przeprowadzeniu badania jakościowego obejmującego kodowanie danych jakościowych z wykorzystaniem profesjonalnego

oprogramowania (MAXQDA lub równoważne), mającą wartość nie mniejszą niż 50 000 zł brutto. B. W zakresie dysponowania osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca wykaże się posiadaniem zespołu badawczego składającego się z kierownika badania, który

spełni następujące warunki w zakresie doświadczenia: Kierownik/koordynator badania, odpowiedzialny za stały, bieżący kontakt z

Zamawiającym oraz sprawną i wysokiej jakości realizację całości badania, który posiada co najmniej tytuł magistra w zakresie nauk

społecznych i w okresie ostatnich 5 lat: a. pełnił funkcję kierownika/koordynatora zespołu badawczego w minimum 3 badaniach społecznych,

edukacyjnych lub etnograficznych, w tym jednego o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto. b. koordynował realizację minimum 1

badania jakościowego o tematyce społecznej, które wykorzystywało metody jakościowe o wartości minimum 60 000 zł brutto c. koordynował

realizację badania jakościowego, w ramach którego przeprowadzono co najmniej 3 (FGI/ Panele eksperckie). 

W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa. Określenie warunków: W odniesieniu do części I: A. w odniesieniu

do posiadania wiedzy i doświadczenia tj.; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem, a w

przypadku świadczeń okresowych lub  ciągłych wykonywaniem w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Warunki muszą być spełnione łącznie: a) trzech usług polegających na

przeprowadzeniu badań (społecznych, edukacyjnych lub etnograficznych) realizowanych z wykorzystaniem jakościowych technik badawczych

(w tym IDI, FGI, obserwacje itp.), z których co najmniej jedna miała wartość nie mniejszą niż 90 000 zł brutto; b) w tym jednej usługi

polegającej na przeprowadzeniu badania społecznego, edukacyjnego lub etnograficznego, prowadzonego metodą biograficzną lub narracyjną

mającą wartość nie mniejszą niż 50 000 zł brutto; c) w tym jednej usługi polegającej na przeprowadzeniu badania jakościowego

obejmującego kodowanie danych jakościowych z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania (MAXQDA lub równoważne), mającą

wartość nie mniejszą niż 50 000 zł brutto; B. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca wykaże się

posiadaniem zespołu badawczego składającego się z kierownika badania oraz min. 5 badaczy terenowych (tzw. trzon zespołu badawczego),

którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i którzy spełniają następujące warunki w zakresie doświadczenia, nabytego w okresie

ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert: 1) Kierownik badania, odpowiedzialny za stały, bieżący kontakt z Zamawiającym oraz sprawną

i wysokiej jakości realizację całości badania, który posiada co najmniej tytuł magistra w zakresie nauk społecznych i a. pełnił funkcję

kierownika zespołu badawczego w minimum 3 badaniach społecznych, edukacyjnych lub etnograficznych, w tym jednego o wartości nie

mniejszej niż 100 000 zł brutto. b. koordynował realizację minimum 1 badania jakościowego, które wykorzystywało metodę biograficzną lub

narracyjną o wartości minimum 50 000 zł brutto. c. koordynował realizację badania jakościowego, w ramach którego przeprowadzono co

najmniej 50 IDI. 2) Badacze terenowi (minimum 5 osób), z których: a. każdy posiada tytuł magistra w zakresie nauk społecznych lub nauk

humanistycznych (preferowana socjologia lub etnografia); b. każdy uczestniczył w roli badacza w realizacji co najmniej 3 badań jakościowych

(z wyłączeniem badań marketingowych), w tym także prowadził indywidualne wywiady pogłębione (IDI) - każdy z badaczy przeprowadził

minimum 30 IDI; c. każdy, uczestniczył w realizacji jednego badania jakościowego, w którym wykorzystywana była metoda biograficzna lub

narracyjna. d. przynajmniej dwie osoby w zespole badawczym mają udokumentowane doświadczenie w analizie danych jakościowych z

wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania (MAXQDA lub równoważne) – tj.. uczestniczyły w przynajmniej 2 badaniach, w których

wykorzystywana była taka analiza. W odniesieniu do części II: A. w odniesieniu do posiadania wiedzy i doświadczenia tj.; Zamawiający uzna

warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub  ciągłych

wykonywaniem w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie. Warunki muszą być spełnione łącznie: a. trzech usług polegających na przeprowadzeniu badań (społecznych, edukacyjnych lub rynku

pracy) realizowanych z wykorzystaniem jakościowych technik badawczych (w tym IDI, FGI, obserwacje itp.), b. z których co najmniej jedna

miała wartość nie mniejszą niż 90 000 zł brutto; c. z których co najmniej jedna dotyczyła rynku pracy; d. w tym jednej usługi polegających na

przeprowadzeniu badania jakościowego obejmującego kodowanie danych jakościowych z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania

(MAXQDA lub równoważne), mającą wartość nie mniejszą niż 50 000 zł brutto. B. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia: Wykonawca wykaże się posiadaniem zespołu badawczego składającego się z kierownika badania, który spełni następujące

warunki w zakresie doświadczenia: Kierownik/koordynator badania, odpowiedzialny za stały, bieżący kontakt z Zamawiającym oraz sprawną i

wysokiej jakości realizację całości badania, który posiada co najmniej tytuł magistra w zakresie nauk społecznych i w okresie ostatnich 5 lat:

a. pełnił funkcję kierownika/koordynatora zespołu badawczego w minimum 3 badaniach społecznych, edukacyjnych lub etnograficznych, w

tym jednego o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto. b. koordynował realizację minimum 1 badania jakościowego o tematyce



społecznej, które wykorzystywało metody jakościowe o wartości minimum 60 000 zł brutto c. koordynował realizację badania jakościowego,

w ramach którego przeprowadzono co najmniej 3 (FGI/ Panele eksperckie). 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 19.01.2021, godzina:

12:00, 

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 21.01.2021,

godzina: 12:00, 

 
Drukuj


