
 

 

PZP.271.34.2022     

 Warszawa, 4 października 2022 r.  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji pn.: „Realizacja badan marketingowych w podziale na dwie 

części”. 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

W związku z wpłynięciem pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej  

„SWZ”) , zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 

dalej „Ustawa”, Zamawiający udziela odpowiedzi zgodnie z poniższym: 

 

Pytanie 1: Ile wynosi szacunkowa wartość zamówienia, jaka Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia nr PZP.271.34.2022? 

Odpowiedź: Zgodnie z treścią art. 222 ust. 4 ustawy Zamawiający, najpóźniej przed 

otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

informacje o kwocie, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

Pytanie 2: (dot. Część II b):  Czy udostępnią nam Państwo bazę kontaktów do rekrutowania 

nauczycieli? Szczególnie tych z grupy 'nauczycieli ambasadorów'. 

Odpowiedź: Zgodnie z treścią Opisu Przedmiotu Zamówienia dla tej części zamówienia, 

Zamawiający wskazuje, iż umożliwi kontaktu z nauczycielami i nauczycielami-ambasadorami, 

którzy we wcześniejszych kontaktach z Zamawiającym wstępnie zadeklarowali chęć udziału 

w badaniu. 

 

Pytanie 3: (dot. Część II b):  Czy rekrutowani nauczyciele (zarówno z grupy ambasadorów jak 

i nie-ambasadorów) powinni spełniać jeszcze jakieś dodatkowe kryteria? Np. wielkość 

miasta; staż pracy; przedmiot nauczania; rola wychowawcy klasy; rodzaj szkoły (czy np. tylko 

podstawowe, czy też średnie; ewentualny profil, etc.). 



 

 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wymaga spełniania przez wyżej wymienione osoby 

dodatkowych kryteriów. Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż jedynym kryterium 

różnicującym rekrutowanych nauczycieli i nauczycieli-ambasadorów powinno być 

zróżnicowanie ich pod względem częstotliwości uczestnictwa w programach edukacyjnych 

Zamawiającego. 

 

Pytanie 4: (dot. Część II b):  Czy, ewentualna baza kontaktów dostarczona przez Państwa do 

rekrutacji, będzie zawierała informacje o kluczowych kryteriach; kontakt telefoniczny? 

Odpowiedź: Zamawiający nie udostępni Wykonawcy bazy zawierającej dane kontaktowe do 

uczestników realizowanych kursów i programów dedykowanych nauczycielom. 

 

Pytanie 5: (dot. Część II b): Czy w czasie rekrutacji możemy się powołać na Polin/ ujawnić, że 

Polin jest zleceniodawcą badania? 

Odpowiedź: Tak, rozmówcy powinni zostać poinformowani dla kogo realizowane jest 

badanie. 

 

Pytanie 6: (dot. Część II a): Jaki czas trwania grup powinniśmy założyć? Czy 2h każda, czy 

inny? 

Odpowiedź: W przypadku części  2 zamówienia, w zakresie badania jakościowego pn. 

„Badanie jakościowe na temat postrzegania stereotypowych obrazów Żydów oraz 

doświadczeń z treściami antysemickimi” wywiady (minigrupy) powinny trwać nie krócej niż 

2h. 

 

Pytanie 7: Czy moglibyśmy otrzymać wszystkie załączniki (które wymagają wypełnienia) w 

formie edytowalnej? Pdf, które otrzymaliśmy, pozwalają tylko na dołączenie podpisu 

elektronicznego, pozostałe pola np. dotyczących członków zespołu, musielibyśmy wypełniać 

odręcznie. 

Odpowiedź: W linku udostępnionym Państwu przez Zamawiającego znajdują się także 

dokumenty w wersji edytowalnej. Zamawiający w tym zakresie odsyła do strony 

internetowej, na której prowadzone jest postępowanie:  



 

 

https://www.polin.pl/pl/aktualnosci/2022/09/29/pzp271342022-realizacja-badan-

marketingowych-w-podziale-na-dwie-czesci. 

 

Pytanie 8: Czy życzą sobie Państwo otrzymać prezentację oferty w ppt. czy tylko wypełniamy 

formularz oferty? 

Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę zgodnie z wytycznymi opisanym w 

Specyfikacji Warunków Zamówienia ( Rozdział XII ust. 9, tj. SPOSÓB KOMUNIKACJI 

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI). Oferta powinna być przygotowana zgodnie z 

wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIII Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

 

Pytanie 9: (dot. Część II b): Jaki czas trwania wywiadu powinniśmy założyć (1h, 1,5h?)? 

Odpowiedź: W przypadku części 2 zamówienia, w zakresie badania jakościowego „Badanie 

wpływu programów Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN dla nauczycieli” wywiady (IDI) 

powinny trwać nie krócej niż 1,5h. 
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