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 Warszawa, dnia 03.02.2021 r.  

Dotyczy postępowania nr IBE/362/2020 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI – ZESTAW NR 3 

 

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników postępowania 

poniżej zamieszczamy ich treść wraz z odpowiedziami. 

  

Pytanie nr 1. Według ogłoszenia (str. 2) zespół musi liczyć minimum 5 osób, natomiast według 

OPZ (str. 12) minimum 4 osoby (w każdym wypadku wliczany jest kierownik badania). Proszę 

o sprecyzowanie minimalnej liczebności zespołu, łącznie z kierownikiem badania. 

Odpowiedź na pytanie nr 1: Minimalna liczba osób w zespole to 5 (razem z kierownikiem 

badania), zgodnie z treścią ogłoszenia. 

  

Pytanie nr 2. Czy jeśli w zespole będzie więcej niż jedna osoba posiadająca tytuł doktora 

(osoby niepełniące funkcji kierownika zespołu), to za każdą przyznany zostanie dodatkowo 1 

punkt czy punktowana będzie tylko 1 osoba? 

Odpowiedź na pytanie nr 2: Punktowana będzie wyłącznie jedna osoba. 

  

Pytanie nr 3. Czy jeśli członek zespołu nie ma tytułu magistra socjologii, ale ma tytuł doktora 

socjologii to Zamawiający przyzna za niego 1 punkt? 

Odpowiedź na pytanie nr 3: Nie. 

  

Pytanie nr 4. Jaki dokument będzie oceniany w kategorii "Poprawność przedstawionej 

oferty"? W tej kategorii punkty mają być przyznawane m. in. za poprawność stosowania 

terminologii dot. uczenia się przez całe życie oraz logiczność i przejrzystość oferty, jednak w 

ogłoszeniu (str. 9, "Wymagane dokumenty") nie ma mowy o konieczności załączenia "oferty". 

O "ofercie" jest natomiast mowa w OPZ (str. 27): 

"Oferta składana przez Wykonawcę musi pozwalać na dokonanie oceny możliwości rzetelnej i 

terminowej realizacji zamówienia i zapewnienia jego jakości. Musi ponadto charakteryzować 

się spójnością, wewnętrzną logiką i starannością przygotowania. 

Oferta musi zostać przygotowana zgodnie z Załącznikiem nr 3 do ogłoszenia." 

jednak treść cytatu jest nieadekwatna do zawartości załącznika nr 3, który jest jedynie 

formularzem oferty, bez miejsca na treść, która mogłaby być oceniana według w/w kryteriów. 
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Odpowiedź na pytanie nr 4: Na ofertę składają się wszystkie dokumenty przesłane przez 

Wykonawcę w ramach odpowiedzi na ogłoszenie. 

  

Pytanie nr 5. W kryterium "Symulacja prowadzenia wywiadu...": 

- W punkcie b): Co Zamawiający rozumie przez błąd językowy? 

Odpowiedź na pytanie nr 5 dot. pkt b): Błąd językowy jest rozumiany zgodnie z zapisami 

Encyklopedii językoznawstwa ogólnego przedstawionymi na stronie: https://encenc.pl/blad-

jezykowy/  

- W punkcie d): 

- Czy aby otrzymać 1 punkt wystarczy w czasie całego wywiadu poprawnie zastosować 

parafrazę tylko jeden raz? 

- Jak Zamawiający rozumie parafrazę? 

- Czy parafraza może być jednocześnie dopytaniem? 

Odpowiedź na pytanie nr 5 dot. pkt d): Parafraza jest rozumiana zgodnie z zapisami Słownika 

języka polskiego PWN przedstawionymi na stronie: 

https://sjp.pwn.pl/slowniki/Parafraza.html, a także tak, jak wskazano to m.in. w artykule 

https://salusprodomo.pl/wp-content/uploads/2016/11/PYTANIA-I-INNE-INSTRUMENTY-

KONWERSACYJNE.pdf, przy czym może dotyczyć zarówno wypowiedzi osoby badanej, 

jak i badacza.  

Parafraza powinna być stosowana w miarę potrzeby, w odpowiedzi na zmienną sytuację 

podczas prowadzonego wywiadu. 

  

Pytanie nr 6. W związku z faktem iż odpowiedź na powyższe pytania będzie miała wpływ na 

skład zespołu badawczego oraz sposób przygotowania oferty (pytanie nr 4), proszę o 

jednoczesne przedłużenie terminu składania ofert. 

Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert. Pytania, które 

zadano, dotyczą elementów ogłoszenia, które nie zostały zmienione, co oznacza, że są 

dostępne od 15 stycznia 2021 roku. 
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