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. Czy badanie będzie realizowane za pomocą linków, czy też będzie to oprogramowanie
instalowane na komputerach (np. ankieterskich)?
 Zamawiający informuje, iż badanie będzie realizowane za pomocą linków.
2. Do tabel 3, 4 i 5 (zwłaszcza do 5) – w poszczególnych celkach pojawiają się liczebności nie
będące liczbami całkowitymi. Rozumiem, że zawsze zaokrąglamy w górę, ale liczebności są
często bardzo małe (poniżej 1) – rozumiemy, że to oznacza, że badanie nie musi być
realizowane w szkołach, a rekrutować będziemy poszczególnych uczniów?
 Zamawiający informuje, iż badanie może, ale nie musi być realizowane szkole.
3. Czy poniższy zapis ma dotyczyć każdego województwa osobno, czy całej próby:
W każdej z wyłonionych warstw próby dobór respondentów powinien mieć charakter losowy,
a zbadana grupa na poziomie każdej z czterech prób musi spełniać kryteria
reprezentatywności względem populacji, z której została wyłoniona ze względu na takie
kryteria jak: 1) płeć i 2) lokalizację placówki edukacyjnej przy podziale na wsie, miasta do 10
tys. mieszkańców i miasta powyżej 10 tys. (str. 30 z załącznika nr 2)
 Zmawiający informuje, iż zapis ten odnosi się do całej próby
4. Czy osoby badane dwukrotnie mogą być zrekrutowane z jednej /kilku szkól, czy też będzie to
grupa o znacznym rozproszeniu?
 Zamawiający informuje, iż osoby badane dwukrotnie mogą być zrekrutowane z tej
samej szkoły.
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