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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Energetyczna 4, 53330 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel.
717 987 777, e-mail janusz.semp@wroclaw.sa.gov.pl, faks 717 987 714.
Adres strony internetowej (url): http://www.wroclaw.sa.gov.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: 1. W zakresie doświadczenia: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, tj.
zrealizował, zakończył,także w przypadku świadczeń wykonywanych okresowo lub ciągłych, co najmniej 2 usługi (tj. zrealizowane na
podstawie odrębnych umów) każda o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł netto, oraz w ramach każdej z tych usług przygotowano koncepcję
badania, określono metodę badania, przygotowano narzędzia badawcze i przeprowadzono na jej podstawie ogólnopolskie badania jakościowe
i ilościowe, oraz przygotowano szczegółową analizę wyników przedmiotowych badań, oraz opracowano na jej podstawie dokumenty
podsumowujące (raporty, ekspertyzy etc.) 2. W zakresie potencjału osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się wykształceniem i doświadczeniem
zawodowym odpowiednim do funkcji, jaka zostanie im powierzona. Wykonawca przedstawi kandydatów na poniższe stanowiska, którzy
spełniają następujące wymagania: A) Koordynator zamówienia - wykształcenie wyższe co najmniej I stopnia socjologiczne, psychologiczne lub
z zakresu nauk społecznych ; Osoba ta posiada doświadczenie w kierowaniu co najmniej 2 projektami badawczymi z zakresu badań
społecznych na grupie co najmniej 100 osób w ramach badań ogólnopolskich przy wykorzystaniu dwóch metod: 1) ilościowej i 2) jakościowej,
obejmujące przynajmniej przygotowywanie koncepcji badania, określenie metody badania, przygotowanie narzędzi badawczych i
koordynowanie prac polegających na przeprowadzaniu na ich podstawie badań jakościowych i ilościowych, a następnie analizę wyników oraz
przygotowywanie raportu (każdy projekt realizowany na rzecz innego podmiotu). B) Ekspert ds. badań ilościowych – wykształcenie wyższe co
najmniej I stopnia socjologiczne, psychologiczne lub z zakresu nauk społecznych - Posiadane doświadczenie w opracowaniu co najmniej 2
ogólnopolskich ilościowych projektów badawczych prowadzonych na grupie co najmniej 100 osób, obejmujących dla każdego projektu łącznie
co najmniej: a) opracowywanie narzędzi badawczych, b) przygotowywanie analiz statystycznych, c) przygotowywanie raportu. C) Ekspert ds.
badań jakościowych – wykształcenie wyższe co najmniej I stopnia socjologiczne, psychologiczne lub z zakresu nauk społecznych - Posiadane
posiadać doświadczenie w opracowaniu co najmniej 2 ogólnopolskich jakościowych projektów badawczych prowadzonych na co najmniej 50
osobach, obejmujących dla każdego projektu łącznie co najmniej: a) opracowywanie narzędzi badawczych, b) moderowanie grup fokusowych
lub prowadzenie wywiadów IDI oraz c) analiza wyników i przygotowywanie raportu
W ogłoszeniu powinno być: 1) w zakresie doświadczenia Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, tj.
zrealizował, zakończył, także w przypadku świadczeń wykonywanych okresowo lub ciągłych, co najmniej 2 usługi przygotowania i
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przeprowadzenia badań społecznych, obejmujących swoim zakresem m.in.: a) przygotowanie koncepcji badania; b) określenie metody
badania; c) przygotowanie co najmniej jednego narzędzia badawczego ; d) przeprowadzenie ogólnokrajowego badania jakościowego i
ilościowego; e) przygotowanie analizy wyników badań, o których mowa w lit d) ; f) opracowanie dokumentów podsumowujących np. raporty,
rekomendacji, ekspertyzy etc. „2) w zakresie potencjału osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: Wykonawca musi
wskazać osoby, które będą skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się wykształceniem i doświadczeniem zawodowym
odpowiednim do funkcji, jaka zostanie im powierzona. Wykonawca przedstawi kandydatów na poniższe stanowiska, którzy spełniają
następujące wymagania: Koordynator zamówienia – 1 osoba - wykształcenie wyższe co najmniej I stopnia socjologiczne, psychologiczne lub z
zakresu nauk społecznych. Osoba ta posiada doświadczenie w kierowaniu co najmniej 2 projektami badawczymi z zakresu badań społecznych
na grupie co najmniej 100 respondentów w ramach badań ogólnokrajowych przy wykorzystaniu dwóch metod badawczych, tj.: 1) ilościowej i
2) jakościowej, Każdy z projektów powinien obejmować przynajmniej - przygotowywanie koncepcji badania - określenie metody badania, przygotowanie co najmniej jednego narzędzia badawczego - koordynowanie prac polegających na przeprowadzaniu na ich podstawie badań
jakościowych i ilościowych, a następnie analizę wyników oraz przygotowywanie raportu. Ekspert ds. badań ilościowych – 1 osoba wykształcenie wyższe co najmniej I stopnia socjologiczne, psychologiczne lub z zakresu nauk społecznych Osoba ta posiada doświadczenie w
opracowaniu co najmniej 2 ogólnokrajowych ilościowych projektów badawczych prowadzonych na grupie co najmniej 100 respondentów.
Każdy z projektów badawczych powinien obejmować łącznie co najmniej: - opracowywanie narzędzi badawczych - przygotowywanie analiz
statystycznych, - przygotowywanie raportu. Ekspert ds. badań jakościowych – 1 osoba -wykształcenie wyższe co najmniej I stopnia
socjologiczne, psychologiczne lub z zakresu nauk społecznych - Osoba ta posiada doświadczenie w opracowaniu co najmniej 2
ogólnokrajowych jakościowych projektów badawczych prowadzonych na grupie co najmniej 50 respondentów. Każdy z projektów badawczych
powinien obejmować łącznie co najmniej: - opracowywanie narzędzi badawczych - moderowanie grup fokusowych lub prowadzenie
wywiadów IDI - analiza wyników i przygotowywanie raportu.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-11-16, godzina: 14:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-11-23, godzina: 14:00,

Drukuj
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