Wyjaśnienia do zapytania ofertowego na przeprowadzenie ewaluacji
zewnętrznej 62. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej
„Warszawska Jesień”

Zgodnie z kryteriami oceny ofert przedstawionymi w siódmym punkcie Zapytania ofertowego
na przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej 62. MFMW „Warszawska Jesień” Zamawiający
oceni „Przydatność koncepcji segmentacji, która zostanie przeprowadzona na
podstawie danych z badania ilościowego z publicznością festiwalu” na podstawie:
a) proponowanych przez Wykonawcę kryteriów wyodrębniania
pytań/zmiennych na podstawie których zostaną wyodrębnione)

segmentów

(tj.

oraz
b) proponowanej przez Wykonawcę techniki analizy statystycznej, która posłuży do
wyodrębniania segmentów.
W ramach każdego z w/w kryteriów oferta może uzyskać od 0 do 20 punktów.
Zgodnie z Państwa prośbą uszczegóławiamy punktację.
Ad a) Za propozycję kryteriów wyodrębniania segmentów Wykonawca otrzyma:
•

0 punktów – jeżeli nie wykaże, że zastosowane proponowanych kryteriów przyczyni
się do udzielenia odpowiedzi na pytanie badawcze „Jak organizator festiwalu
powinien uwzględnić wyniki segmentacji: a) w działaniach komunikacyjnych i
promocyjnych b) przy tworzeniu programu c) przy podejmowaniu innych decyzji
dotyczących festiwalu?” ANI nie odniesie swojej propozycji do dotychczasowych,
publicznie dostępnych analiz segmentacyjnych dotyczących uczestnictwa w kulturze
(tj. nie spełni żadnego z tych warunków)

•

10 punktów – jeżeli wykaże, że zastosowane proponowanych kryteriów przyczyni się
do udzielenia odpowiedzi na pytanie badawcze „Jak organizator festiwalu powinien
uwzględnić wyniki segmentacji: a) w działaniach komunikacyjnych i promocyjnych b)
przy tworzeniu programu c) przy podejmowaniu innych decyzji dotyczących
festiwalu?” ALBO odniesie swoją propozycję do dotychczasowych, publicznie
dostępnych analiz segmentacyjnych dotyczących uczestnictwa w kulturze (tj. spełni
tylko jeden z tych warunków)

•

20 punktów – jeżeli wykaże, że zastosowane proponowanych kryteriów przyczyni się
do udzielenia odpowiedzi na pytanie badawcze „Jak organizator festiwalu powinien
uwzględnić wyniki segmentacji: a) w działaniach komunikacyjnych i promocyjnych b)
przy tworzeniu programu c) przy podejmowaniu innych decyzji dotyczących
festiwalu?” ORAZ odniesie swoją propozycję do dotychczasowych, publicznie
dostępnych analiz segmentacyjnych dotyczących uczestnictwa w kulturze (tj. spełni
oba te warunki)

Ad b) Za propozycję techniki analizy statystycznej, która posłuży do wyodrębniania
segmentów, Wykonawca otrzyma:
•

0 punktów – jeżeli nie zaproponuje techniki analizy statystycznej umożliwiającej
przeprowadzenie segmentacji opartej na danych (data driven segmentation – w
odróżnieniu od segmentacji a priori, w przypadku której segmenty są określane przed
badaniem, a badanie służy wyłącznie oszacowaniu ich wielkości lub
scharakteryzowaniu)
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•

10 punktów – jeżeli zaproponuje technikę analizy statystycznej umożliwiającą
przeprowadzenie segmentacji opartej na danych oraz trafnie uzasadni jej
adekwatność w kontekście projektu kwestionariusza ALBO trafnie wskaże jej
przewagi nad innymi technikami stosowanymi w analizach segmentacyjnych (tj.
spełni tylko jeden z tych warunków)

•

20 punktów – jeżeli zaproponuje technikę analizy statystycznej umożliwiającą
przeprowadzenie segmentacji opartej na danych oraz trafnie uzasadni jej
adekwatność w kontekście projektu kwestionariusza ORAZ trafnie wskaże jej
przewagi nad innymi technikami stosowanymi w analizach segmentacyjnych (tj.
spełni oba te warunki).

„Techniki analizy statystycznej” nie należy rozumieć jako „sposobu kontaktu z
respondentami”.
Za „Przydatność przedstawionego przez Wykonawcę projektu kwestionariusza
badania ilościowego z publicznością festiwalu do udzielenia odpowiedzi na
sformułowane przez Zamawiającego pytania badawcze” Wykonawca otrzyma:
•

0 punktów – jeżeli nie wykaże przydatności pytań składających się na kwestionariusz
(zadawanych respondentom) do udzielenia odpowiedzi na pytania badawcze
wyznaczające zakres ewaluacji (porównaj: punkt 1 Zapytania ofertowego)

•

od 1 do 20 punktów – w zależności od stopnia, w jakim kwestionariusz pozwoli na
wykorzystanie badania ilościowego z publicznością festiwalu do udzielenia
odpowiedzi na pytania badawcze wyznaczające zakres ewaluacji (Zamawiający
uwzględni przy ocenie przedstawione przez Wykonawcę uzasadnienia przydatności
poszczególnych pytań zadawanych respondentom do udzielenia odpowiedzi na
poszczególne pytania badawcze).
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