Projekt „QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji,
zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytania i odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do pytań, które wpłynęły do Zamawiającego w związku z zapytaniem ofertowym na
przeprowadzenie badań standaryzacyjnych. W ramach projektu „QUO VADIS? Narzędzie oraz
pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień
przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy”
Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
1. Uprzejmie proszę o przesłanie protokołu postępowania dot. zamówienia przeprowadzenie
badań standaryzacyjnych
 Postępowanie ma charakter niepubliczny. Postępowanie jest prowadzone na
podstawie niniejszego Zapytania ofertowego oraz przepisów ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.). Podstawą
wszczęcia niniejszego postępowania są Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w
zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
W związku z powyższym Zamawiający nie udostępnia protokołu
postępowania na etapie trwania postępowania ofertowego.
2.

Jaka jest szacowana długość realizacji badania, dla każdego wymienionego narzędzia?
 Zamawiający informuje, iż szacunkowa długość badania wynosi 1 godzinę z jednym
respondentem. Czas zakończenia badania przewidziany jest na 30.04.2015r.

3.

Czy realizację badania możemy powierzyć ankieterom? Czy wymagane są dodatkowe
kompetencje? Jeśli tak, jakie?
 Zamawiający informuje, iż realizację badania można powierzyć ankieterom, ale
muszą zostać szczegółowo przygotowani. Podczas szkolenia ankieterów będzie
obecny kierownik merytoryczny projektu ze strony SWPS.

4.

Czy udostępnicie Państwo ogólnopolską bazę MOS/ MOW?
 Zamawiający nie dysponuje bazą MOS/ MOW. Natomiast taka baza jest dostępna
np. na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji.

5.

Czy dobrze rozumiemy, że każdy respondent powinien być objęty narzędziem Quo Vadis, a
dodatkowo wybrani respondenci innymi narzędziami zgodnie z tabelką nr 6 na str. 31 zał. nr
2?


Tak, zgadza się.

6. Czy wiążące się pułapy dla realizacji badania w poszczególnych celkach w tabelkach nr 3, 4, 5
na str. 31 zał. nr 2? Czy możliwe są jakieś przesunięcia? Jeśli tak, to jakie? Jaki poziom RR
dla każdej celki jest oczekiwany?
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Zamawiający informuje, iż pułapy są wiążące - możliwe będą niewielkie odstępstwa
od założeń, po konsultacji z kierownikiem ds. merytorycznych
po stronie
Zamawiającego

7. Posiadania doświadczenia w realizacji co najmniej 5 badań społecznych lub psychologicznych
na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł, każde z próbą badawczą co najmniej N=300 osób, w
tym przynajmniej jedno badanie na próbie co najmniej N= 1000 osób, w ciągu ostatnich 3 lat
działalności czy doświadczenie w realizacji co najmniej 5 badań na kwotę nie mniejszą niż
50.000zł mamy rozumieć jako 5 badań na ŁĄCZNĄ minimalną kwotę 50.000zł ?
 Doświadczenie Oferenta będzie rozpatrywane pod kątem realizacji co najmniej 5
badań społecznych lub psychologiczne na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł każde z
próbą badawczą co najmniej N=300 osób, w tym przynajmniej jedno badanie na
próbie co najmniej N= 1000 osób, w ciągu ostatnich 3 lat działalności. W związku z
powyższym zapisem każde badani musi być na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł z
próbą co najmniej N= 300 osób, w tym jedno badanie na próbie co najmniej N= 1000
osób.
8. w związku z zamieszczonym przez Szkołę Wyższa Psychologii Społecznej zapytaniem
ofertowym na przeprowadzenie badań standaryzacyjnych w ramach projektu "QUO VADIS?
Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań
zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy" realizowanego w ramach
Poddziałania 3.4.3 PO KL, zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie wartości szacunkowej
niniejszego zamówienia.
 Dokument pt. "Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki" (dalej nazywany "Wytyczne"), przewiduje zasadę
konkurencyjności jako odrębny tryb wyboru wykonawcy na potrzeby realizacji projektu
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o czym mowa w podsekcji 3.1.3.1
punkcie 1 Wytycznych, których treść jest następująca:
punkt 1 podsekcji 3.1.3.1:
"Zasada konkurencyjności dotyczy wszystkich zamówień w ramach projektu
przekraczających wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro netto, tj. bez podatku
od towarów i usług (VAT) …”
W odniesieniu do problematyki informowania o wartości zamówienia, Instytucje
Zarządzające Programami Operacyjnymi Kapitał Ludzki, w pierwszej kolejności
odwołują się do treści punktu 5 a) podsekcji 3.1.3.1 Wytycznych, który wskazuje,
iż zapytanie ofertowe winno zawierać w szczególności (i)opis przedmiotu
zamówienia, (ii) kryteria oceny oferty, (iii) informację o wagach punktowych lub
procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, (iv) opis sposobu
przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oraz (v) termin składania ofert.
Z powyższego wynika, iż Wytyczne nie przewidują upubliczniania informacji o
zaplanowanej przez beneficjenta wartości zamówienia.
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9. Chciałbym zapytać, czy przetarg dotyczy przeprowadzenia badania i dostarczenia Państwu
wyników do analizy, czy też w skład usługi wchodzi przeprowadzenie analiz
psychometrycznych narzędzia (trafnościowych i rzetelnościowych) oraz dostarczenie
zamawiającemu raportu z wyników, który będzie stanowił część podręcznika testowego.
 Zamawiający informuje, iż w ramach badania nie oczekujemy
standaryzacyjnych. Będą one wykonywane przez ekspertów Zmawiającego.

analiz

10. Czy przedmiotem zamówienia jest wyłączenie część realizacyjna badania: badanie obejmie
N=1150 osób wg wytycznych opisanych w rozdziale „Próba badawcza: standaryzacyjna i
normalizacyjna – założenia, czy również analizy opisane w rozdziale „Proces ostatecznej
konstrukcji skal”?
 Zamawiający informuje, iż przedmiotem zamówienia jest tylko realizacja badania
bez analiz.
11. Co przekazuje Wykonawca Zamawiającemu jako produkt końcowy z badania?


Zamawiający informuję, iż Wykonawca przekazuje Zamawiającemu bazę z
wynikami oraz raport z realizacji badania (wszelkie trudności, kłopoty napotkane
podczas realizacji badania).

12. Ile czasu zajmuje wypełnienie przez młodzież ankiety CAPI i PAPI? Jak wygląda narzędzie?
 Zamawiający informuje, iż całość wywiadu (Quo vadis + inne testy) zajmuje ok. 1
godzina 15 minut
13. W dokumentach nie znaleźliśmy projektu umowy, czy jest już stworzony taki dokument.
 Zamawiający przygotowuje umowę po dokonaniu wyboru Wykonawcy przedmiotu
zamówienia. Wzór umowy zostanie przygotowany przez Zamawiającego, natomiast
Wykonawca może zaproponować wprowadzenie zmian. Zmiany mogą zostać
wprowadzone, jeżeli będą zgodne z założeniami zapytania ofertowego oraz wniosku o
dofinansowanie projektu.
14. W pkt. 9.7) zapytania ofertowego wskazane zostały dokumenty, które Wykonawca
zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą, w tym m in. d) życiorys zawodowy. Jednocześnie,
Zamawiający w pkt. 6) Zapytania ofertowego nie określił żadnych szczególnych wymagań w
zakresie doświadczenia i kwalifikacji osób zdolnych do wykonania zamówienia. Czy w
przypadku składania oferty przez podmiot życiorys zawodowy będzie wymagany przez
Zamawiającego, a jeśli tak, to w jakim zakresie - w odniesieniu do jakich osób należy
przedstawić życiorys zawodowy? Czy w przypadku załączenia wyłącznie życiorysu np.
kierownika badań, wymagania Zamawiającego zostaną uznane za spełnione?
 Zamawiający informuje, iż spełnienie kryteriów nastąpi zgodnie z pkt. 7 zapytania
ofertowego:
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a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek określony w punkcie 6a, jeżeli
wykaże jego posiadanie w wykazie usług oraz dołączy kserokopie dokumentów
potwierdzających wykonanie ( np. protokoły odbioru, referencje) co najmniej 5 badań
społecznych lub psychologicznych na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł, każde z próbą
badawczą co najmniej N=300 osób, w tym przynajmniej jedno badanie na próbie co
najmniej N= 1000 osób, w ciągu ostatnich 3 lat działalności (jeśli okres działalności jest
krótszy niż 3 lata, to wówczas w tym okresie) od daty ogłoszenia zapytania ofertowego.
b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dot. oświadczenia o ewentualnym
zaangażowaniu w realizację innego/innych projektów,
łącznego zaangażowania
zawodowego oraz braku zatrudnienia w instytucjach uczestniczących w realizacji
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (punkty 6f-6g), jeżeli przedstawi oświadczenie
o ewentualnym zaangażowaniu w realizację wszystkich projektów finansowanych z
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych
źródeł, w tym środków własnych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i innych.
c) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki ogólne udziału w postępowaniu
(punkty 6a -6e) jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
zawarte w treści Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego
Zapytania ofertowego.
d) Celem potwierdzenia spełnienia wszystkich warunków udziału w postępowaniu (punkt 6)
Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zawarte
w treści Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania
ofertowego.
Jeżeli potencjalnym Wykonawcą jest Sp. z o.o. w ofercie przekłada wykaz usług.
Natomiast gdy potencjalnym Wykonawcą jest osoba która będzie osobiście wykonywać
zadania w ramach projektu zobowiązania jest do
przedstawienia
życiorysu
zawodowego w którym wykaże wymagane doświadczenie w realizacji podobnych badań.
15. Bardzo proszę o wyjaśnienie/doprecyzowanie dotyczące wymogu złożenia wraz z ofertą
oświadczenia o zaangażowaniu w realizację innych projektów (pkt. 9.7 c). Czy i w jaki sposób
oświadczenie to powinno zostać uzupełnione w odniesieniu do Wykonawcy będącego
organizacją/instytucją?

Zgodnie z pkt. 6 zapytania ofertowego:
 W przypadku potencjalnych Wykonawców, którzy będą osobiście wykonywać
zadania w ramach projektu (stanowiących zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowania wydatków w ramach PO KL z dnia 02.04.2014 r., Personel projektu):
osoby te muszą przedstawić łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich
projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz
działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków Szkoły Wyższej Psychologii
Społecznej oraz innych podmiotów nieprzekraczającego 240 h miesięcznie,
niewykluczające możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań
powierzonych w ramach niniejszego projektu. W przypadku osoby fizycznej w
umowie znajduje się zapis, iż powierzone zlecenie należy wykonać osobiście.
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W związku z powyższym zapis ten odnosi się do Wykonawcy, który będzie
samodzielnie wykonywać zadanie w ramach projektu. Zapis ten nie dotyczy
Wykonawcy będącego organizacją/ instytucją.
16. Uprzejmie proszę także o wyjaśnienie dotyczące przedmiotu zamówienia. Jak rozumieją
Państwo "przeprowadzenie badań standaryzacyjnych"? Czy przedmiot zamówienia odnosi się
wyłącznie przeprowadzenie badań wśród zakładanej liczby respondentów (N=1150) z
wykorzystaniem narzędzia wypracowanego w ramach projektu QUO VADIS, czy obejmuje
również: proces konstrukcji skal, proces oceny rzetelności skal, proces oceny trafności skal, w
tym przeprowadzenie badań walidacyjnych z wykorzystaniem innych technik (co najmniej:
BIP, NEO-FFI, WKP, PROKOS, DINEMO, CFT 20-R, APIS-P(R)/APIS-Z(R)) wśród
określonej grupy respondentów, weryfikację postawionych hipotez oraz proces normalizacji
wyników? Do realizacji jakich konkretnie zadań w nawiązaniu do zapisów Załącznika nr 2 do
Zapytania
ofertowego (Koncepcja
metodologii
badania
standaryzacyjnego
i
normalizacyjnego) zobowiązany jest Wykonawca? Wypracowania jakiego produktu
końcowego/produktów końcowych realizacji usługi oczekuje Zamawiający i w jakiej formie?
 Zamawiający oczekuje realizacji badania ilościowego zgodnie z zasadami opisanymi
w
dokumencie: Koncepcja
metodologii
badania
standaryzacyjnego
i
normalizacyjnego. Chodzi wyłącznie o przeprowadzenie badania z wykorzystaniem
naszego narzędzia Quo Vadis oraz testów psychologicznych służących do badania
trafności naszego narzędzia. Analiza danych (ustalenie rzetelności, trafności, etc.)
jest po stronie Zamawiającego. Produktem z badania będzie baza wyników w SPSS
oraz raport z realizacji badania
17. Jaka jest planowana/przewidywana przez Zamawiającego długość realizacji badania testem
QUO VADIS?
 Zamawiający informuje, iż przewidywana przez Zamawiającego długość realizacji
badania testem Quo Vadis wyniesie 45 min.
18. Czy Zamawiający określa wymagania w odniesieniu do osób, które mogą przeprowadzić test
QUO VADIS (np. osoby z tytułem magistra psychologii, pedagogiki, doradcy zawodowi,
profesjonaliści po ukończonym szkoleniu ogólnym oraz szkoleniu z testów HR,
profesjonaliści po ukończonym szkoleniu ogólnym z psychometrii itp.), czy mogą to być
przeszkoleni ankieterzy?
 Zamawiający informuje, iż przeprowadzać badania mogą przeszkoleni ankieterzy.
19. Chciałbym również zapytać o kwestię samego przeprowadzania badań. Czy wszystkie
badania w projekcie muszą być przeprowadzone indywidualnie z osobą badaną, czy też
dopuszcza się grupowe badanie przynajmniej w niektórych przypadkach? Chciałbym również
zapytać o wymagania wobec osób przeprowadzających badanie. Czy muszą być to diagności
z wykształceniem psychologicznym? Przynajmniej niektóre z testów do badań trafnościowych
należą do kategorii C (np. NEO-FFI) w klasyfikacji Pracowni Testów Psychologicznych.
 Zamawiający informuje, iż badania mogą być przeprowadzane grupowo.
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20. Czy termin 30 kwietnia jest faktycznie ostatecznym terminem realizacji zlecenia? Odliczając
okres świąteczny pozostają na realizację 3 tygodnie. Czy termin zostanie wydłużony?
 Zamawiający informuje, iż termin wykonania usługi mija 30 kwietnia
21. Czy w gestii realizującego zlecenie przetargowe "Przeprowadzenie badań standaryzacyjnych"
jest zakup narzędzi (APIS, NEO-FFI i in.).
 Zakup narzędzi leży po stronie Zamawiającego

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
tel. 022 517 96 00, faks 022 517 96 25
www.swps.pl

