
   
 

  

 
Znak sprawy: ŁON/1/2018/WS Rzeszów 08.02.2018 r. 
 
 

Zmiana treści ogłoszenia 
Zamawiający informuje, ze dniu 08.02.2018 r. dokonał zmiany ogłoszenia zamieszczonego w 
Bazie konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl) oraz zapytania ofertowego 
stanowiącego załącznik do ogłoszenia. 
 
Zamawiający uszczegółowił opis sposobu obliczenia punktacji w kryterium „jakość”: 
 
V. OPIS SPOSOBU PRZYZNANIA PUNKTACJI ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA 

4. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA KRYTERIUM „JAKOŚĆ” – 50%: 
 

Zapis przed zmianą 

 
Punkty za kryterium „Jakość” zostaną przyznane w skali punktowej do 50 punktów, na 
podstawie ustnej prezentacji pisemnych opracowań, dokumentów, stanowiących element oferty.  
Pisemna prezentacja powinna stanowić załącznik do oferty.  
 
a/ Pisemna prezentacja obowiązkowo powinna składać się z minimum dwóch elementów/ 

modułów / rozdziałów: 
 

Pierwszy: 
Koncepcja przeprowadzenia analizy   
 
Drugi: 
Scenariusz przeprowadzenia analizy w szkołach  

 
b/ Pisemna prezentacja powinna zawierać obowiązkowo minimum: 

- Opis działań i metod służących realizacji celów i rezultatów (należy je określić) 
przeprowadzenia analizy.  

- przykładowy raport z wcześniej zrealizowanej przez Wykonawcę analizy 
przedwdrożeniowej (z usuniętymi danymi wrażliwymi etc.) 

 
Prezentacja zostanie przeprowadzona przez maksymalnie dwie osoby wskazane w ofercie do 
realizacji zamówienia (zgodnie z wykazem osób sporządzonym wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego). 

 
W przypadku nieobecności osoby/osób wskazanej/nych do realizacji zamówienia na 
prezentacji lub w przypadku uprzedniego nie dołączenia do oferty pisemnej prezentacji, 
Wykonawca otrzyma = w kryterium „Jakość” 0 pkt. 

 
Zamawiający oceni prezentację, zgodnie z określoną poniżej punktacją (lit. a - c): 
a) Spójność i przejrzystość przedstawianych treści/ koncepcji wraz ze scenariuszem – do 

15 pkt. 
Przez „spójność i przejrzystość przedstawianych treści/ koncepcji wraz ze scenariuszem” 
należy rozumieć możliwość zrozumienia całości prezentacji przedstawionej oraz udzielonej 
odpowiedzi na zadane pytanie. Oceniane będą wszystkie sposoby przekazywania informacji, 
w szczególności: elementy przedstawione na ekranie, pisemne opracowanie, przykładowy 
raport z przeprowadzonej przez Wykonawcę analizy przedwdrożeniowej, który powinien 
zostać omówiony w aspekcie spójności koncepcji i scenariusza przeprowadzenia analiz, oraz 
ustne przekazywanie informacji przez osobę wskazaną do realizacji zamówienia. 
Przekazywane informacje powinny być logiczne (sensowne, rozsądne, zgodne z zasadą 
prawidłowego wnioskowania), wyczerpujące (wszechstronne, szczegółowe, dokładnie 
określone) i jednoznaczne (precyzyjne, jasne, nie budzące wątpliwości). 

b) Adekwatność – do 20 pkt. 
Przez „adekwatność:” należy rozumieć: zgodność zaplanowanych w pisemnej prezentacji i 
prezentowanych ustnie działań i metod służących przeprowadzeniu analizy 
przedwdrożeniowej do założonych uprzednio w pisemnej prezentacji celów i rezultatów 
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c) Przygotowanie merytoryczne prezentacji oraz fachowość odpowiedzi na pytanie/a – do 
15 pkt. 
Przez przygotowanie merytoryczne rozumie się zgodność przekazywanych informacji z 
omawianym tematem oraz umiejętność poparcia prezentowanych treści adekwatnymi 
przykładami. 
Przez fachowo udzieloną odpowiedź rozumie się odpowiedź jednoznaczną, wyczerpującą i 
zgodną z omawianym tematem. 

 
Prezentacje będą przeprowadzane w biurze Zamawiającego w Rzeszowie przy ul. Partyzantów 1A, 
35-242 Rzeszów. 
 
Termin prezentacji zostanie wyznaczony przez Zamawiającego, zgodnie z następującymi 
założeniami: 
 
Zamawiający prześle informację o dokładnym terminie przeprowadzenia prezentacji przez osobę 
wskazaną w ofercie do realizacji zamówienia na adres e-mail Wykonawcy wskazany w ofercie. 
Prezentacje rozpoczną się najwcześniej następnego dnia po dniu składania ofert i będą się 
odbywały w kolejnych dniach roboczych, aż do przeprowadzenia wszystkich prezentacji. 
Prezentacje będą się odbywały od godz. 9.00 do godz. 16.00. 
Osoby dokonujące prezentacji, co do zasady, będą je prowadzili zgodnie z kolejnością wpływu 
ofert do Zamawiającego, tzn. jako pierwszy prezentacje będzie przeprowadzał Wykonawca, który 
złożył ofertę jako pierwszy. 
Zamawiający może ustalić inną kolejność przeprowadzania prezentacji. 
 
Każdy Wykonawca, może zwrócić się do Zamawiającego o zmianę terminu przeprowadzenia 
prezentacji. Zamawiający najpóźniej następnego dnia po tym, w którym otrzymał wniosek 
Wykonawcy o zmianę terminu przeprowadzenia prezentacji, wyrazi zgodę na zmianę terminu 
przeprowadzenia prezentacji i jednocześnie wskaże nowy termin przeprowadzenia prezentacji. 
Zamawiający dopuszcza jednorazową zmianę terminu przeprowadzenia prezentacji. 
 
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w formie elektronicznej w celu wykonania ww. 
czynności. 
 
Przed przystąpieniem do prezentacji osoby jej dokonujące (tj. osoba/osoby wskazane w ofercie do 
realizacji zamówienia) są zobowiązani okazać Zamawiającemu jeden z następujących 
dokumentów: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy. W trakcie prezentacji osoby jej dokonujące 
będą mogły wykorzystać wyłącznie prezentację o treści, która została dołączona do oferty. 
 
Osoba dokonująca prezentacji może przedstawić prezentację w formie elektronicznej. 
Zamawiający zapewni: flipchart z flamastrami oraz rzutnik wraz z laptopem i dostępem do 
Internetu. Zamawiający nie odpowiada za poprawność pod względem technicznym prezentacji w 
formie elektronicznej (np. niesprawny nośnik danych). Osoba dokonująca prezentacji może użyć 
własnego laptopa, który będzie posiadał wyjście, umożliwiające podłączenie laptopa do rzutnika. 
 
Czas do dyspozycji osoby dokonującej prezentacji na przeprowadzenie prezentacji – nie więcej niż 
60 minut. Bezpośrednio po zakończeniu prezentacji komisja zada osobie dokonującej prezentacji 
pytanie/a, które będą dotyczyły obszaru prezentacji.  
 
Elementy określone w niniejszym punkcie, lit. a) – c) będą oceniane na podstawie ankiet 
odpowiadającym treścią zakresowi ocenianego kryterium, wypełnionych przez członków komisji 
przetargowej. 
Suma punktów przyznanych w ramach elementów, określonych lit. a) – c), osobie dokonującej 
prezentacji będzie stanowiła liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium „Jakość”. 
W kryterium „jakość” łącznie można uzyskać maksymalnie 50 pkt. 

 

Zapis po zmianie 

Punkty za kryterium „Jakość” zostaną przyznane w skali punktowej do 50 punktów, na 
podstawie ustnej prezentacji pisemnych opracowań, dokumentów, stanowiących element oferty.  
Pisemna prezentacja powinna stanowić załącznik do oferty.  
 



   
 

  

a/ Pisemna prezentacja obowiązkowo powinna składać się z minimum dwóch elementów/ 
modułów / rozdziałów: 

 
Pierwszy: 
Koncepcja przeprowadzenia analizy   
 
Drugi: 
Scenariusz przeprowadzenia analizy w szkołach  

 
b/ Pisemna prezentacja powinna zawierać obowiązkowo minimum: 

- Opis działań i metod służących realizacji celów i rezultatów (należy je określić) 
przeprowadzenia analizy.  

- przykładowy raport z wcześniej zrealizowanej przez Wykonawcę analizy 
przedwdrożeniowej (z usuniętymi danymi wrażliwymi etc.) 

-  dane teleadresowe jednostek, w których zostały wykonane analizy przedwdrożeniowe, w 

celu możliwości sprawdzenia wykonanych prac. 

 
Prezentacja zostanie przeprowadzona przez maksymalnie dwie osoby wskazane w ofercie do 
realizacji zamówienia (zgodnie z wykazem osób sporządzonym wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego). 

 
W przypadku nieobecności osoby/osób wskazanej/nych do realizacji zamówienia na 
prezentacji lub w przypadku uprzedniego nie dołączenia do oferty pisemnej prezentacji, 
Wykonawca otrzyma = w kryterium „Jakość” 0 pkt. 

 
Zamawiający oceni prezentację, zgodnie z określoną poniżej punktacją (lit. a-b): 

a) Spójność i przejrzystość przedstawianych treści/ koncepcji wraz ze scenariuszem – 0 - 

35 pkt. 

Przez „spójność i przejrzystość przedstawianych treści/ koncepcji wraz ze scenariuszem” 

należy rozumieć możliwość zrozumienia całości prezentacji przedstawionej oraz udzielonej 

odpowiedzi na zadane pytanie. Oceniane będą elementy wszystkie sposoby przekazywania 

informacji, w szczególności: elementy przedstawione na ekranie, pisemne opracowanie, 

przykładowy raport z przeprowadzonej przez Wykonawcę analizy przedwdrożeniowej, który 

powinien zostać omówiony w aspekcie spójności koncepcji i scenariusza przeprowadzenia 

analiz, oraz ustne przekazywanie informacji przez osobę wskazaną do realizacji zamówienia.  

 

L.p. Oceniane elementy prezentacji 

Liczba punktów za przedstawiony 

element prezentacji (ocena zgodnie z 

zasadą 0-1 tj. za wykazanie elementu 

zostaje przyznane przypisane punkty, za 

brak elementu 0 punktów) 

1 

Jasno sprecyzowany cel analizy (sporządzony wg zasady 

SMART w sposób dokładny, precyzyjny i zrozumiały dla 

każdego odbiorcy) 

8 

2 Czy jest określona metodyka wykonania analizy  2 

3 Opis użytej metodyki (jasno, precyzyjnie i zrozumiale) 7 

4 

Czy metodyka została przetestowana na innych 

wdrożeniach (opisy, przykłady, potwierdzenia tj. dane 

teleadresowe jednostek, dla których wykonano prace)  

6 

5 

Czy koncepcja zawiera jasno i precyzyjnie opisaną 

strukturę prowadzenia analizy tj. czy analiza została 

podzielona na etapy, kamienie milowe itp.   

5 

6 
Czy został przedstawiony przykładowy raport z wcześniej 

przeprowadzonej analizy przedwdrożeniowej   
7 

 



   
 

  

Przekazywane informacje powinny być logiczne (sensowne, rozsądne, zgodne z zasadą 

prawidłowego wnioskowania), wyczerpujące (wszechstronne, szczegółowe, dokładnie 

określone) i jednoznaczne (precyzyjne, jasne, nie budzące wątpliwości). 

 

b) Przygotowanie merytoryczne prezentacji oraz fachowość odpowiedzi na pytanie/a – 0 - 

15 pkt. 

Przez przygotowanie merytoryczne rozumie się zgodność przekazywanych informacji z 

omawianym tematem oraz umiejętność poparcia prezentowanych treści adekwatnymi 

przykładami. 

Przez fachowo udzieloną odpowiedź rozumie się odpowiedź jednoznaczną, wyczerpującą i 

zgodną z omawianym tematem. 

 

L.p. Oceniany zakres 

Maksymalna 

liczba punktów 

możliwa do 

uzyskania 

1 Zgodność przekazywanych informacji z omawianym tematem 5 

2 Umiejętność poparcia prezentowanych treści adekwatnymi przykładami 5 

3 
Udzielane odpowiedzi są jednoznaczne, wyczerpujące i zgodne z 

omawianym tematem 
5 

 
Prezentacje będą przeprowadzane w biurze Zamawiającego w Rzeszowie przy ul. Partyzantów 1A, 
35-242 Rzeszów. 
 
Termin prezentacji zostanie wyznaczony przez Zamawiającego, zgodnie z następującymi 
założeniami: 
 
Zamawiający prześle informację o dokładnym terminie przeprowadzenia prezentacji przez osobę 
wskazaną w ofercie do realizacji zamówienia na adres e-mail Wykonawcy wskazany w ofercie. 
Prezentacje rozpoczną się najwcześniej następnego dnia po dniu składania ofert i będą się 
odbywały w kolejnych dniach roboczych, aż do przeprowadzenia wszystkich prezentacji. 
Prezentacje będą się odbywały od godz. 9.00 do godz. 16.00. 
Osoby dokonujące prezentacji, co do zasady, będą je prowadzili zgodnie z kolejnością wpływu 
ofert do Zamawiającego, tzn. jako pierwszy prezentacje będzie przeprowadzał Wykonawca, który 
złożył ofertę jako pierwszy. 
Zamawiający może ustalić inną kolejność przeprowadzania prezentacji. 
 
Każdy Wykonawca, może zwrócić się do Zamawiającego o zmianę terminu przeprowadzenia 
prezentacji. Zamawiający najpóźniej następnego dnia po tym, w którym otrzymał wniosek 
Wykonawcy o zmianę terminu przeprowadzenia prezentacji, wyrazi zgodę na zmianę terminu 
przeprowadzenia prezentacji i jednocześnie wskaże nowy termin przeprowadzenia prezentacji. 
Zamawiający dopuszcza jednorazową zmianę terminu przeprowadzenia prezentacji. 
 
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w formie elektronicznej w celu wykonania ww. 
czynności. 
 
Przed przystąpieniem do prezentacji osoby jej dokonujące (tj. osoba/osoby wskazane w ofercie do 
realizacji zamówienia) są zobowiązani okazać Zamawiającemu jeden z następujących 
dokumentów: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy. W trakcie prezentacji osoby jej dokonujące 
będą mogły wykorzystać wyłącznie prezentację o treści, która została dołączona do oferty. 
 
Osoba dokonująca prezentacji może przedstawić prezentację w formie elektronicznej. 
Zamawiający zapewni: flipchart z flamastrami oraz rzutnik wraz z laptopem i dostępem do 
Internetu. Zamawiający nie odpowiada za poprawność pod względem technicznym prezentacji w 



   
 

  

formie elektronicznej (np. niesprawny nośnik danych). Osoba dokonująca prezentacji może użyć 
własnego laptopa, który będzie posiadał wyjście, umożliwiające podłączenie laptopa do rzutnika. 
 
Czas do dyspozycji osoby dokonującej prezentacji na przeprowadzenie prezentacji – nie więcej niż 
60 minut. Bezpośrednio po zakończeniu prezentacji komisja zada osobie dokonującej prezentacji 
pytanie/a, które będą dotyczyły obszaru prezentacji.  
 
Elementy określone w niniejszym punkcie, lit. a) – b) będą oceniane na podstawie ankiet 
odpowiadającym treścią zakresowi ocenianego kryterium, wypełnionych przez członków komisji 
przetargowej. 
 

Ostateczna wartość punktów przyznanych w ramach elementów, określonych lit. a) – b) za 

kryterium Jakość będzie średnią arytmetyczną z oceny wszystkich członków komisji. 

W kryterium „jakość” łącznie można uzyskać maksymalnie 50 pkt. dla każdej z części 
 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert ulega przedłużeniu do dnia 
14.02.2018 r. do godz. 12.00. Informacja w tym zakresie wprowadzona została w części XII pkt. 1 
zmienionego zapytania ofertowego. Zmiany wprowadzono też w polu Miejsce i sposób 
składania ofert w ogłoszeniu znajdującym się w Bazie konkurencyjności. 

 

 


