
Pytanie 1: 

Czy cena pojedynczego wywiadu TDI/IDI obejmuje wszystkie jego elementy składowe, 

czyli: rekrutację, przeprowadzenie wywiadu jedną ze wskazanych metod, opracowanie transkrypcji 

w MS Word / MS Excel - w zależności od scenariusza wywiadu, ewentualne wynagrodzenie dla 

respondenta za udział w badaniu jakościowym? 

Odpowiedź: 

Cena pojedynczego wywiadu TDI/IDI w formularzu cenowym obejmuje wszystkie jego elementy 

składowe - zgodnie z wymogami punktu II. Przedmiotu zamówienia: 

• Za organizację wywiadów odpowiada Wykonawca. Po stronie Wykonawcy leży obowiązek 

zaproszenia uczestników wywiadów, zapewnienia ich udziału (Zamawiający służy wsparciem 

w realizacji tego zadania). 

• Wykonawca zobowiązany jest do co najmniej trzykrotnego kontaktu z respondentem w celu 

realizacji wywiadu wraz z zarejestrowaniem każdej próby kontaktu w jednym (zbiorczym dla 

badania TDI/IDI) pliku excel zwierającym: nazwę podmiotu, datę i godzinę każdego 

umówionego wcześniej kontaktu, oznaczenie stopnia wypełnienia ankiety oraz oznaczenie w 

pełni wypełnionej ankiety, a także notatki sporządzone podczas prób kontaktu oraz rozmów. 

• Wykonawca zagwarantuje i/lub wytworzy w ramach badań TDI/IDI: 

a) narzędzie badawcze zapisujące rozmowy (nagrywające przynajmniej w formie 

dźwiękowej) w formacie do odtworzenia przez komputery/laptopy z podstawowym, 

biurowym oprogramowaniem, podlegające konsultacji z Zamawiającym wraz z 

zatwierdzeniem przez Zamawiającego, 

b) transkrypcje naturalne wywiadów TDI/IDI – czytelnych i sprawdzonych pod względem 

językowym plików (z pominięciem dodatkowych dźwięków i szumów rozmówcy oraz 

otoczenia, bez opisów emocji rozmówców), do odtworzenia przez standardowe biurowe 

programy komputerowe, z możliwością edycji itp. 

• Wykonawca udokumentuje przeprowadzone czynności badawcze w postaci nagrań z rozmów, 

transkrypcji, rejestracji podjętych prób kontaktu z respondentami w ramach badania TDI/IDI, 

w postaci plików excel opisanych w punkcie 1 i 2 Przedmiotu zamówienia. 

• Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość danych pierwotnych zebranych w trakcie badań 

w formie umożliwiającej dalsze analizy do momentu ostatecznego ich zaakceptowania. Dane 

sporządzone w języku obcym muszą być przekazane wraz z tłumaczeniem (zwykłym) na język 

polski.  

• Zgodnie z punktem VII. Warunki płatności: „Rozliczenie za wykonanie usługi nastąpi według 

ceny jednostkowej netto podanej w Formularzu cenowym: za każdy faktycznie i w pełni 

przeprowadzony wywiad TDI/IDI wraz z produktami badania (transkrypcjami, notatki, 

nagraniami, plikiem excel z zarejestrowanymi próbami kontaktu ze wszystkimi respondentami 

itp.).” 

Cena nie obejmuje wynagrodzenia dla respondentów biorących udział w badaniu, które nie było 

zakładane. 

Pytanie 2: 

W ramach ewaluacji projektu, czy respondenci zostali poinformowani o badaniach ilościowych, czy 

jakościowych także? Chodzi o obligatoryjność uczestnictwa, ponieważ zakładają Państwo, że 



zdecydowana większość (jak nie cała próba) respondentów badań ilościowych, będzie brała udział w 

badaniach jakościowych? 

Odpowiedź: 

Respondenci przy okazji udziału w badaniu z użyciem formularza ankiety CAWI/CATI zostaną 

poinformowani o planowanym w dalszej kolejności badaniu TDI/IDI. Zabezpieczono w formularzu 

ankiety CAWI/CATI zapisy dot. propozycji wzięcia udziału w badaniu jakościowym TDI/IDI. 

Pytanie 3: 

Jaka jest szacunkowa wartość zamówienia? 

Odpowiedź: 

Szacunkowa wartość zamówienia zostanie podana w dniu otwarcia ofert. 

 


