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Wykonawcy biorqcy

udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
D oty czy postępowanta

nr

13 l 20 I 8

Usługa badawcza dotycząca przeprowadzenia badania pn' ,,Diagnoza stanu oraz warunków i sposobu

poprawy wielosektorowej kooperacji na rzecz włączenia społecznego

osób i

rodzin w gminach

miejskich powyżej 20 tys. mieszkańców"

DziaŁając zgodnie

z

art. 38 ust. 1

i 2 ustawy z

dt'ia 29 stycznia 2004 roku Prawo

zamówień publicznych (tj. oz. IJ. z 2017 t. poz. 1579 tj.) ZamawiEący informuje o pytaniu
jakie wpłynęłodo treściSIWZ otaz o odpowiedzi' jakich udzielił Zamawiający:

PYTANIE

:

W rozdziale 14 SIWZ Zamawiający WznaczyłL<ryteria oceny ofert obejmujące cenę oferty
brutto -30 % opis planowanych do wykonania elementów badania - 40 % oraz doŚwiadczęnie
kierownika prac badawczych oraz analityka sieci

-

30 %

Rozdział VI SOPZ , stanowiący zaŁączntk nr 5 do SIWZ mówi' jednak' że ostateczny zakres

działań badawczych

(

szczegółowe rozsttzygnięcia dotyczące metodyki)

w tym

ilośó

zastosowanych technik oraz lista dokumentów składających się na analizę desk research
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stanowió będą elementy oceny ofert potencjalnych wykonawców badania wyłanianych
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Prosimy o wyjaśnienie w oparciu o jakie kryteria otaz w jaki sposób będą punktowane
elementy określone przezZamawiającego w rozdziale VI SOPZ.

odpowiedź:
Zamawiający będzie oceniał oferty w oparciu o kryeria określone w rczdziale 14 SIWZ.
Zamawiający zmieniatreśc rozdziału VI zaŁącznika nr 5 do SIWZ.

Treśćrozdziału YI za|ącznika nr 5

brzmi : ostateczny

zakres działań badawczych

( szczegółowe tozsttzygnięcia dotyczące metodyki) w tym iloŚó zastosowanych technik oraz
lista dokumentów składających się na analtzę desk research stanowić będą elementy oceny

ofert potencjalnych wykonawców badania wyłanianych w postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia publicznego. Wykonawca jest zobowiązany wykorzystać w trakcie realizacji
badania co najmniej poniższe metody i techniki badaulcze.

Zamawiaiący zmienia treśćrozdziałuYI zalącznika nr 5 do SIWZ na : Wykonawca jest
zobowiązany wykorzystaó w trakcie realizacji badania co najmniej ponizsze metody i techniki
badawcze:
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