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           Warszawa, dnia 29.01.2021 r.  

Dotyczy postępowania nr IBE/362/2020 
 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI – ZESTAW NR 1 
 
I. W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiajacego od uczestników 

postępowania poniżej zamieszczamy ich treść wraz z odpowiedziami 
 

Pytanie nr 1  

W jakim okresie planują Państwo realizację badania terenowego? 

 

Opowiedź do pytania nr 1 

Uwzględniając czas niezbędny do ocenienia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz czas 

na negocjacje postanowień umowy, zakładamy, że podpisanie umowy (czyli początek realizacji 

badania) nastąpi około 12 marca 2021 roku. Uzależnione jest to m.in. od liczby nadesłanych 

ofert (istnieje szansa na nieco wcześniejsze rozpoczęcie badania). Realizacja terenowa nastąpi 

zgodnie z harmonogramem przedstawionym w dokumentacji zapytania ofertowego. 

 

Pytanie nr 2  

Jakie warunki muszą zostać spełnione, by wywiady były realizowane on-line? 

 

Opowiedź do pytania nr 2 

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany formy realizacji badania całkowicie na formułę 

zdalną, on-line. Zamawiający wprowadził w związku z tym stosowne zmiany w zapisach Opisu 

Przedmiotu Zamówienia (patrz zał.: Opis Przedmiotu Zamówienia po modyfikacjach). 

 

Pytanie nr 3  

Czy Zamawiający zakłada, że spotkania z Wykonawcą odbywają się face to face? 

 

Opowiedź do pytania nr 3 

Patrz: odpowiedź do pytania nr 2. 

 

Pytanie nr 4  

Co dzieje się w przypadku, gdy respondenci odmawiają udzielania wywiadów face to face, 

powołując się na zagrożenie epidemiologiczne? 

 

Opowiedź do pytania nr 4 

Patrz: odpowiedź do pytania nr 2. 



 

 

 

  

Pytanie nr 5 

Jednocześnie wnosimy o wydłużenie terminu realizacji badania do 120 dni. 

 

Opowiedź do pytania nr 5 

Zamawiający nie uważa za zasadne wydłużanie czasu realizacji badania. Instytut Badań 

Edukacyjnych, bazując na doświadczeniach i wnioskach z wcześniej zrealizowanych badań, 

podjął lub podejmie szereg działań służących usprawnieniu współpracy z badanymi 

uczelniami. W szczególności, jak wskazano w dokumentacji zamówienia to IBE nawiąże 

kontakt z uczelniami wybranymi do badania, w tym spotykając się z ich władzami przed 

podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą. Inne działania wspierające Wykonawcę  

i ułatwiające realizację badania to: 

▪ wskazanie co najmniej części innych podmiotów, w których należy przeprowadzić 

badanie,  

▪ w miarę możliwości nawiązanie z nimi kontaktu, 

▪ przekazanie Wykonawcy informacji o przynajmniej części działań z zakresu 

wsparcia LLL realizowanych przez uczelnię i inne podmioty w mieście. 

Jednocześnie zamawiający przypomina, że termin realizacji to 100 dni roboczych, a nie 

kalendarzowych. 

 

 

Pytanie nr 6 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji pozwalającej na określenie 

kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na 

wykonanie realizacji terenowej badania dotyczącego sposobów wspierania rozwiązań z 

zakresu uczenia się przez całe życie - lifelong learning (LLL) w otoczeniu ZSK w instytucjach 

nauki i szkolnictwa wyższego (nr zamówienia: IBE/362/2020). 

 

Odpowiedź do pytania nr 6 

 

Zamawiający informuje, że na tym etapie postępowania nie udziela informacji dotyczącej 
kwoty jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.  
 

 

II. Zamawiający informuję ponadto, że dokonał zmian w załącznikch nr 4 i nr 5 do 

ogłoszenia, patrz: załącznik nr 4 po modyfikacjach oraz załącznik nr 5 po 

modyfikacjach. 

 

III. W związku z wprowadzonymi modyfikacjami, Zamawiający dokonuje zmiany terminu 

składania ofert. Nowy termin składania ofert: 08.02.2021 r. 


