Pytania dot. Sondy (2022-07-15):
1. Zaznaczyliście Państwo, że w tym przypadku ma się odbyć głosowanie z 4 odpowiedziami, z
których tylko 1 jest popraw na. Wcześniej z kolei piszecie Państwo, że jednym z elementów
zamówienia jest dostawa terminali do głosowania. Czy dopuszczacie Państwo głosowanie w tej
sondzie za / przeciw / wstrzymuję się dla każdej z odpowiedzi osobno? Pytam o to, ponieważ
terminale do głosowania (piloty) pozwalają tylko na taką opcję. Nie wydłuży to znacznie czasu
głosowania a pozwoli nie tylko na przeprowadzenie głosowania w sondzie, ale również wszystkich
innych w zapytaniu ofertowym.
Zapis w ZDR brzmi:

Sonda – w dniu 22.10.2022 Prezentacja 20 przypadków głosowanie - 4 odpowiedzi, 1
właściwa, prezentacja wyników również graficzna;
Odpowiedź/Wyjaśnienie:

Att. Terminale:
Przedmiotem zamówienia jest obsługa głosowań z wykorzystaniem techniki, w tym np.
terminali – w zależności od oferowanych/preferowanych przez Wykonawcę sposobu i
możliwości/rozwiązań technicznych. Stąd tez pojawił się zapis że w ofercie Wykonawca
powinien zabezpieczyć „system do głosowania z odpowiednią ilością terminali” -czyli
oprogramowanie i urządzenia służące obsłudze głosowań (tu: terminale- rozumiane m.in. jako
ten element na którym każdy z uczestników na miejscu dokonuje aktu głosowania). System, a
co za tym i urządzenia (w tym i terminal) zważywszy na planowane, różne co do rodzaju
głosowania/sondy powinny zapewniać ich sprawne przeprowadzenie wg. przedstawionego
ramowego scenariusza. Dopuszczamy inne urządzenia na głosowania właściwe obsłudze
Walnego i inne na sondę.
Co do rodzaju odpowiedzi- w przypadku Sondy:
Istotą sondy jest poznanie preferencji uczestników - przypadek 1/ lub sprawdzenie ile osób
rozpoznaje prawidłową odpowiedź spośród proponowanych – przypadek 2/
Przypadek 1/ - Uczestnicy mogą wybrać jedną z proponowanych odpowiedzi w sondzie na
dane pytanie, która np. najlepiej opisuje problem - wynik pokazuje statystykę ile osób wybrało
poszczególne odpowiedzi np. propozycja 1-40%, propozycja 2-20%, propozycja 3-30%,
propozycja 4-10%;podobnie; Uczestnicy mogą wybrać jedną z proponowanych odpowiedzi w
sondzie na dane pytanie, która określa ich preferencje dla danego problemu? - wynikpokazuje statystykę najbardziej popularnego wyboru; np. dane rozwiązanie preferuje w
przypadku 1-20%, przypadku 2-30%, przypadku 3-10%, przypadku 4-40%;
Przypadek 2/ - Uczestnicy mogą wybrać prawidłową ich zdaniem odpowiedź z
przedstawionych w pytaniu sondy? -wynik - pokazuje ile osób udzieliło poprawnej
odpowiedzi; np. poprawna odpowiedź 2- wybrało 114 osób co stanowi 95%
W oby przypadkach Uczestnik udziela tylko jednej odpowiedzi, wybierając z proponowanych
sobie pasującą. Nie zachodzi tu konieczność dodatkowych wariantów odpowiedzi typu
za/przeciw/wstrzymał się…

