
   

 

 

PZP.271.30.2021                                       Warszawa, 24 września 2021 r. 

 

  

                                                       WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

 

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego wniosku Wykonawcy o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”) w postępowaniu prowadzonym w trybie 

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

części” Zamawiający,  Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, działając  zgodnie z treścią art. 

284 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, przekazuje 

poniżej treść wniosku wraz z wyjaśnieniami. 

 

Pytanie nr 1: 
„ Szanowni Państwo,  

w związku z prowadzonym postępowaniem PZP.271.30.2021 „Realizacja badań 

marketingowych w podziale na dwie części”, proszę o udzielenie informacji:  

Dotyczy części nr 1 

Badanie ma być zrealizowane w terminie 84 dni od dnia zawarcia umowy, przy czym 

rozpoczęcie wykonania przedmiotu zamówienia jest uzależnione od sytuacji epidemicznej  

w kraju oraz tempa rekrutacji szkół do programu „Muzeum w pudełku” oraz harmonogramu 

szkoleń prowadzonych przez edukatorów Muzeum. Ostateczny termin zakończenia realizacji 

przedmiotu zamówienia (w tym przekazanie Zamawiającemu raportu z wynikami)  

to 15.06.2022 r.  

Czy moglibyśmy prosić o informację, ile szkół w tej chwili przystąpiło do projektu i na kiedy 

szacują Państwo możliwość startu z częścią ilościową badania?” 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający informuje, iż do programu zgłosiło się aktualnie 37 szkół (stan  

na 23.09.2021r.). Nabór trwa do wyczerpania miejsc.  

Rozpoczęcie części ilościowej badania będzie możliwe dopiero wtedy, kiedy odbędą  

się wszystkie warsztaty dla nauczycielek/nauczycieli i kiedy nauczycielki/nauczyciele 

przeprowadzą w swojej szkole zajęcia z wykorzystaniem materiałów „Muzeum  

w Pudełku”. Kalendarz warsztatów tworzymy na bieżąco – szkoły, które zgłaszają się do 

projektu kontaktują się bezpośrednio z edukatorem/ edukatorką, z którym/którą 



   

 

ustalają terminy warsztatów. Obecnie mamy już taki harmonogram na co najmniej 30 

warsztatów (stan na 23.09.2021r.). 

Zajęcia, które nauczyciele/nauczycielki prowadzą samodzielnie w szkołach są dowolnie 

przez nich koordynowane. Zgodnie z założeniami programu, są zobowiązani  

do przeprowadzenia w ciągu pół roku od warsztatu z edukatorem/ edukatorką POLIN min. 

3 zajęć z uczniami/ uczennicami na podstawie przesłanego pakietu „Muzeum w Pudełku”. 

Część ilościowa badania może być zrealizowana dopiero wśród uczniów, z którymi zostały 

przeprowadzone takie zajęcia.  

Pytanie nr 2: „Czy są Państwo w stanie wskazać, ile średnio klas bierze udział w takich 

zajęciach ze szkół zaproszonych do projektu?” 

Odpowiedz na pytanie nr 2 :  

Zamawiający informuję, iż na obecną chwilę nie jest możliwe wskazanie ww. informacji. 

 

Pytanie nr 3:  „Czy Zamawiający będzie miał informację, ilu uczniów z danej szkoły 

uczestniczyło w lekcji z nauczycielką/ nauczycielem ze szkoły z wykorzystaniem materiałów 

„Muzeum w pudełku”, czy uzyskanie tej informacji będzie leżało po stronie Wykonawcy?” 

 

Odpowiedz na pytanie nr 3: 

Zamawiający informuje, iż ww. informacje zostaną przekazane przez szkoły biorące udział  

w projekcie.  Uzyskanie tych informacji leży po stronie Zmawiającego. 
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