Warszawa, 4 października 2017 r.
Odpowiedź na pytanie 1
Pytanie 1
Czy proponowany harmonogram realizacji zamówienia ma zawierać się w trzech stronach
koncepcji (pkt. 3. w dziale Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy),
czy może stanowić oddzielny załącznik do tej koncepcji, nieprzekraczający 2 stron.?
Odpowiedź:
W Zapytaniu ofertowym nr 2/2017 z dnia 28 września 2017 w punkcie 7. (“Lista
dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy” - ppk. 3 Koncepcja badania ) części
I (“Informacje ogólne”) Zamawiający określił wymogi dotyczące długości koncepcji, która
powinna zostać zawarta na maksymalnie 3 stronach tekstu (czcionka 12 punktów, odstęp
między wierszami 1,5, marginesy normalne). Wykonawca w koncepcji powinien zawrzeć
elementy wyszczególnione wskazane w kryteriach oceny koncepcji.
W punkcie 4. “Kryteriów oceny Jakości koncepcji badania” harmonogram jest opisany jako
element podlegający ocenie.
W związku z pytaniem nr 1, Zamawiający, w dniu 4 października 2017 r. dokonał zmian w
„Zapytaniu ofertowym nr 2/2017 z dnia 28 września 2017
dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy” -

w punkcie 7. (“Lista

ppkt. 3 Koncepcja badania )

części I (“Informacje ogólne”) określając liczbę stron tekstu, na których powinna zostać
zawarta „Koncepcja badania” na maksymalnie5 stron tekstu (czcionka 12 punktów, odstęp
między wierszami 1,5, marginesy normalne).
Zapytanie z ww. zmianą zostało opublikowane w Bazie konkurencyjności.
Z uwagi na powyższe, aby Zamawiający mógł ocenić “Sposób organizacji badania - spójność
i jasność harmonogramu realizacji badania z opisem przedmiotu zamówienia i przyjęta
Projekt jest wspierany przez Program Operacyjny Polska Cyfrowa i finansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

metodologią”, harmonogram winien znaleźć się bezpośrednio w przedkładanej koncepcji
badania. W zmienionym zapisie Zamawiający nie precyzuje jednak, jaką część koncepcji
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Wykonawcy decyzję dotyczącą rozplanowania treści.

Ponadto:
-

zgodnie z pkt 6. b. Opis sposobu przygotowania oferty: “Jeżeli Wykonawca chce
zawrzeć dodatkowe informacje, które jego zdaniem mogą być niezbędne dla
prawidłowej oceny Oferty i realizacji Zamówienia, powinny one zostać dołączone
jako załączniki do Formularza Oferty.”, przy czym zaznaczyć należy, że zgodnie z w
pkt. 7 “Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od wykonawcy” ppkt. 3. Koncepcja badania, Zamawiający, w odniesieniu do samej koncepcji badania zawarł
zapis: “Wykonawca może zawrzeć dodatkowe elementy, jednak ocenie będą podlegać
tylko te wskazane w kryteriach oceny koncepcji.”

Wykonawca składając ofertę powinien we własnym zakresie ocenić stosowność przedłożenia
elementów oferty w jej określonych miejscach, biorąc pod uwagę zapisy ogłoszenia, w
szczególności zaś zapisy kryteriów oceny ofert. Harmonogram natomiast jest elementem
koncepcji badania i powinien zawierać się w jej treści. Reasumując, koncepcja, wraz z
harmonogramem powinna zostać zawarta na maksymalnie 5 stronach tekstu.
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