Pytania oferentów oraz odpowiedzi do dnia 12/05/2020
- do zapytania ofertowego na realizację badania dorosłych Polaków (N=1000) na temat
wizerunku Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

1.

Jaka technika realizacji badań ankietowych jest preferowana przez

Zamawiającego?
FDDS preferuje realizacje badań metodą CAWI.

2.

Rozumiemy, że w obecnie panującej sytuacji pandemii Zamawiający nie preferuje

technik bezpośrednich tj. CAPI czy PAPI?
Nie, ze względu na sytuację epidemiczną, FDDS z realizacji wyklucza metody związane z
technikami bezpośrednimi.

3.

Czy Zamawiającego interesuje tylko doświadczenie w obszarze realizacji badań

wizerunkowych dla firm i organizacji, czy również Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
będzie brała pod uwagę doświadczenie realizacji badań przez Oferenta (we
wcześniejszym okresie) np. w obszarze zdrowia publicznego?
FDDS weźmie pod uwagę tylko doświadczenie oferenta w realizacji badań wizerunkowych dla
firm i organizacji.

4.

Jaki budżet przeznaczył Zamawiający na realizację zadania?

Na tym etapie postępowania nie udzielamy informacji nt. budżetu na realizację zadania.

5.

Czy dopuszczają Państwo możliwość składania ofert w konsorcjach?

Tak, jest taka możliwość, aby ofertę złożyć jako konsorcjum.
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6.

Gdzie możemy znaleźć formularz oferty?

Oferent składa ofertę na własnym formularzu. Nie wymagany jest konkretny wzór.

7. Jaką szacunkowo kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację
zamówienia?
Na tym etapie postępowania nie udzielamy informacji nt. budżetu na realizację zadania.

8. Czy poza załącznikiem „oświadczenie o braku powiązań” jest jeszcze jakiś dokument
który powinien zostać wypełniony na Państwa szablonie?
Oświadczenie o braku powiązań to jedyny dokument do ofertowania, który wymaga szablonu
FDDS.

9. Czy jest możliwość otrzymania pełnego zapytania w wersji edytowalnej/ dokumentu?
Obecnie mam dostęp wyłącznie do materiałów umieszczonych na Państwa stronie.
Na stronie został zamieszczony plik pdf z treścią oferty.

10. Czy biorą Państwo pod uwagę rozszerzenie kryteriów doboru próby o zmienną
„wykształcenie”?
Tak, zapytanie zostało zmodyfikowane i kryteria doboru grupy docelowej rozszerzone o
“wykształcenie”.

11. Czy mają Państwo kwestionariusz, ewentualnie zagadnienia, jakie chcieliby
Państwo poruszyć w badaniu, czy też skonstruowanie ankiety leży w pełni po stronie
wykonawcy?
Skonstruowanie ankiety leży po stronie wykonawcy, przy konsultacji z FDDS.

12. Czy zakładane 20 /25 pytań ma mieć charakter prosty, czy może przewidują
Państwo odpowiedzi wieloitemowe?

Pytania mają mieć charakter prosty, nie przewidujemy odpowiedzi wieloskładnikowych.
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