
 

 

 
Odpowiedzi na pytania do ogłoszenia nr  1090489 
Przeprowadzenie badania efektywności przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu „Power up 
your Business in Małopolska”(Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-
2020, Oś Priorytetowa 3 „Przedsiębiorcza Małopolska”, działanie „Umiędzynarodowienie 
małopolskiej gospodarki”, poddziałanie „Promocja gospodarcza Małopolski”) 
 
Pytanie 1: 
„W związku z zapytanie ofertowym dotyczącym przeprowadzenie badania efektywności przedsięwzięć 
realizowanych w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” (...), zwracamy się 
z zapytaniem czy będzie możliwość udostępnienia bazy uczestników, oczywiście po rozstrzygnięciu, 
jeśli będziemy (...) wykonawcą? 
Informacja ta jest nam potrzebna przed złożeniem oferty, czyli najpóźniej do poniedziałku 
05.03.2018r.” 
 
Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że nie posiada bazy uczestników projektu (tj. osób fizycznych lub innych 

podmiotów bezpośrednio korzystających z interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego). Projekt 

finansowany jest Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.3.1 

„Promocja gospodarcza Małopolski”, którego odbiorcami ostatecznymi są m.in. przedsiębiorcy. 

W zakresie wynikającym z zaproponowanej metodologii Zamawiający zobowiązuje się do 

współdziałania z Wykonawcą i udostępnienia wybranych informacji niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4. 

 
Pytanie 2:  
W nawiązaniu do ogłoszenia na wykonanie usługi pn. Przeprowadzenie badania efektywności 
przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska”(Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 „Przedsiębiorcza 
Małopolska”, działanie „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, poddziałanie „Promocja 
gospodarcza Małopolski”), zwracam się z pytaniem czy w odniesieniu do działań podejmowanych 
zagranicą (targi, misje, szkolenia, etc.) mieli Państwo na myśli realizację badań empirycznych 
w miejscu i czasie trwania wydarzeń czy też np. Zamawiający przekaże materiały, sprawozdania, 
kontakty do uczetsników wydarzeń, etc. dla celów badania, ale nie wymaga od Wykonawcy 
monitorowania tych wydarzeń na miejscu? Czynnik ten ma istotne znaczenie przy wycenie usługi 
badawczej. 
 
Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że nie wymaga od Wykonawcy monitorowania wydarzeń w miejscu ich 

realizacji. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą i udostępnienia wybranych 

informacji niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy , z zastrzeżeniem § 6 ust. 4. 

Pytanie 3: 

W ramach przygotowań (...) do składania oferty  dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 

dotyczącego badania efektywności przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu „Power up your 

Business in Małopolska”, (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, 

Oś Priorytetowa 3 „Przedsiębiorcza Małopolska”, działanie „Umiędzynarodowienie małopolskiej 



 

 

gospodarki”, poddziałanie „Promocja gospodarcza Małopolski”) serdecznie proszę o wyjaśnienie paru 

niejasności, które zawarł Zamawiający w Zapytaniu Ofertowym, a mianowicie niejasne są dla nas 

poniższe kwestie: 

1. W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)  Zamawiający zaznaczył iż w kwestii 
Wykonawcy jest zaproponowanie „metodologii przeprowadzenia badania efektywności , z 
uwzględnieniem różnych narzędzi prowadzenia badania (wywiad, ankieta, badanie opinii, 
analizy eksperckie itp.) Metodologia powinna być dostosowana do potrzeb realizacji celów 
badania, gromadzić dane jakościowe i ilościowe, pozwalające na dokonanie kompleksowej i 
wyczerpującej oceny działań projektowych w odniesieniu do przyjętych wskaźników 
projektowych i poza projektowych (np. zgodność ze strategiami)”. w związku z tym składam 
serdeczną prośbę kompleksowe wyjaśnienie jak Zamawiający rozumie zakres prac 
Wykonawcy oraz w czyjej kwestii  jest np. przeprowadzenie badań zaproponowanych 
w metodologii?  

 

Odpowiedź: 

Zakres prac obejmuje przeprowadzenie badania efektywności przedsięwzięć realizowanych w ramach 

projektu. Wykonawca zaproponuje metodologię i według niej przeprowadzi badania.   

2. W czyjej kwestii jest pozyskanie informacji i danych o działaniach realizowanych w ramach 
poszczególnych obszarów wyznaczonych w SOPZ punkt 6 „ Obszary badania” ? Czy 
Zamawiający posiada takie informacje i czy jest w trakcie zbierania informacji w ramach 
trwających realizacji, czy też całościowe zebranie informacji będzie w kwestii wykonawcy, 
oraz jaki zakres prac będzie w kwestii Wykonawcy ?  

 
Odpowiedź: 

Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą i udostępnienia wybranych informacji 

w ramach wydarzeń wskazanych w SOPZ w pkt 6, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 

z zastrzeżeniem § 6 ust. 4. 

3. Proszę o wyjaśnienie kwestii związanych z terminami realizacji gdyż Zamawiający wyznaczył: 
a)  Termin zakończenia badania „On  going” na koniec lipca 2018r. 
b) Termin zakończenia badania „ex post” na grudzień 2018r. 
W związku z tym jeżeli Wykonawca zobowiąże się do wykonania prac w przeciągu np. 14 dni 

czy jest to liczone jako (a) 14 dni od końca lipca (b) 14 dni od grudnia ?  oraz wyjaśnianie co 

Zamawiający rozumie pod pojęciem „koniec Lipca” oraz „ ostatnie wydarzenie w grudniu” ?  

Odpowiedź: 

Kryterium Liczba dni roboczych od zakończenia każdego z etapów do dnia przekazania 

Zamawiającemu gotowego raportu z przeprowadzonych badań dotyczy obydwóch raportów.  

Zgodnie z tym kryterium, jeśli wskażecie Państwo 14 dni to przy pierwszym okresie badawczym 

będzie to: 14 dni od końca lipca;  przy drugim okresie badawczym będzie to: 14 dni od końca grudnia. 

Sformułowanie „koniec Lipca” oznacza 31.07.2018, „ ostatnie wydarzenie w grudniu” to ostatnie 

wydarzenie wskazane w pkt 6 SOPZ, które zakończy się najpóźniej 31.12.2018r.  

 



 

 

 

4. Jakie materiały przekaże Zamawiający przydatne przy realizacji projektu ? 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający udostępni Wykonawcy wszystkie dokumenty mające znaczenie dla wykonania badania 

z zastrzeżeniem zapisów umowy.  Rodzaj i zakres materiałów zależeć będzie od przyjętej metodologii 

przeprowadzenia badań.  

 

 


