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Do wszystkich wykonawców 

uczestniczących w postępowaniu 

 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego przedmiotem, którego jest:  Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Ewaluacja 

projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WiM na lata 2014-2020. 

 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zmienia treść SIWZ w poniższym zakresie: 

 
w rozdziale VII Zamawiający zmienia ustęp 1 pkt 2 ppkt b) tiret drugi i tiret trzeci w następujący sposób 

Było: 

- co najmniej 1 osoba posiada doświadczenie w przeprowadzeniu jakościowych narzędzi/metod/ technik 

badawczych w minimum dwóch badaniach ewaluacyjnych/analizach/ekspertyzach opracowanych dla 

województwa i/lub grupy województw i/lub kraju i/lub grupy krajów, o wartości jednego z nich co najmniej 

75 000 zł brutto każda; 

- co najmniej 1 osoba posiada doświadczenie w przeprowadzeniu ilościowych narzędzi/metod/ technik 

badawczych w minimum dwóch badaniach ewaluacyjnych/analizach/ekspertyzach opracowanych dla 

województwa i/lub grupy województw i/lub kraju i/lub grupy krajów, o wartości jednego z nich co najmniej 

75 000 zł brutto każda. 

Jest: 

- co najmniej 1 osoba posiada doświadczenie w przeprowadzeniu jakościowych narzędzi/metod/ technik 

badawczych w minimum dwóch badaniach ewaluacyjnych/analizach/ekspertyzach opracowanych dla 

województwa i/lub grupy województw i/lub kraju i/lub grupy krajów, o wartości jednego z nich co najmniej 

75 000 zł brutto; 

- co najmniej 1 osoba posiada doświadczenie w przeprowadzeniu ilościowych narzędzi/metod/ technik 

badawczych w minimum dwóch badaniach ewaluacyjnych/analizach/ekspertyzach opracowanych dla 

województwa i/lub grupy województw i/lub kraju i/lub grupy krajów, o wartości jednego z nich co najmniej 

75 000 zł brutto. 

 

Ponadto w zakresie terminu składania i otwarcia ofert: 

w rozdziale XIV SIWZ zmienia 

termin składania ofert z dnia 20.08.2019 r. do godz. 10:00 na dzień 28.08.2019 r. do godz. 10:00  

termin otwarcia ofert z dnia 20.08.2019 r. godz. 10:10 na dzień 28.08.2019 r. godz. 10:10.  
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