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Uczestnicy  

postępowania przetargowego  

 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na usługi szkoleniowe  

 

 

 

Zapytanie 1  

 

Co Zamawiający rozumie poprzez „pomoc w koordynacji i kontroli wydawania posiłków i 

organizacji transportu” – zapisane w opisie przedmiotu zamówienia? Proszę uszczegółowić.  

 

Odpowiedź: 

Zamówienia na zakup posiłków oraz usług transportowych zostanę udzielone po 

przeprowadzeniu osobnych postępowań przetargowych. Zamawiający oczekuje od 

Wykonawcy usług szkoleniowych aby osoby przeprowadzające szkolenia wspomagały 

pracowników szkoły odpowiedzialnych za realizację zadań w prawidłowości wydawania 

posiłków oraz transportu BO na zajęcia i z zajęć a w razie wykrycia nieprawidłowości 

niezwłocznego informowania o tym fakcie Zamawiającego.           

 

 

Zapytanie 2 

 

Czy Zamawiający udostępni sale wykładowo-szkoleniowe w poszczególnych szkołach, w 

których będą realizowane zajęcia oraz sprzęt do realizacji zajęć? Jeśli tak, to na jakich  

zasadach – odpłatnie, nie odpłatnie? Proszę o szczegóły.  

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zapewnia sale wykładowo-szkoleniowe w poszczególnych szkołach 

wyposażone w niezbędny sprzęt do realizacji zajęć.  
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Zapytanie 3 

 

Proszę o doprecyzowanie znaczenia: „dostawa materiałów szkoleniowych na 

zadanie/przedmiot (1 pakiet na szkołę) składająca się min. z 1 szt. podręczników literatury, 

lektur filmów programów komputerowych i innych pomocy niezbędnych do przeprowadzenia 

poszczególnych szkoleń i kursów.   

 

Odpowiedź: 

Do każdego zadania/przedmiotu Wykonawca przekaże poszczególnej szkole pakiet 

szkoleniowy składający  się z: min. 1 egz. podręcznika, 1 ćwiczenia, 1 filmu, oraz programu 

komputerowego. 

Jeżeli do danego przedmiotu/zadani niezbędne są inne materiały Wykonawca zobowiązany  

jest je dostarczyć również dostarczyć.    

 

 

Zapytanie 4 

 

Czy Zamawiający ma obowiązek dostarczenia dla BO jakiekolwiek materiały do realizacji 

zajęć np. skrypty, materiały piśmiennicze, notatniki? W opisie przedmiotu zamówienia 

zamawiający nie wskazuje żadnych informacji na ten temat. Opis przedmiotu zamówienia nie 

wskazuje czy wykonawca zapewnia wyłącznie kadrę  do realizacji zamówienia, czy także 

musi zapewnić materiały, sprzęt, sale wykładowe i szkoleniowe itp.  

 

 

Odpowiedź: 

Do przeprowadzenia zajęć objętych przedmiotem zamówienia, Wykonawca ma obowiązek 

zapewnić wyłącznie kadrę i przekazać szkole 1 pakiet szkoleniowy. Zamawiający zapewni 

sale szkoleniowe, wyposażenie sal w niezbędny sprzęt, posiłki oraz transport.  

Nie przewiduje się zaopatrzenia BO w materiały szkoleniowe.    

 

 

Zapytanie 5 

 

Zadanie 1 Szkolny Ośrodek Kariery – zajęcia grupowe. Proszę uszczegółowić czy 

wykonawca ma przeprowadzić tylko zajęcia grupowe w ramach szkolnego ośrodka kariery 

czy też utworzyć SOK i w jakim zakresie, oraz zrealizować zajęcia grupowe.  
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Odpowiedź: 

 

Wykonawca ma przeprowadzić tylko zajęcia grupowe w ramach szkolnego ośrodka kariery, 

mające na celu poznanie swoich mocnych i słabych stron oraz ocenę predyspozycji 

uczestników szkoleń do wykonywania poszczególnych zawodów, planowanie ścieżki kariery 

zawodowej i ścieżki podnoszenia kwalifikacji zawodowych, przez uczestników szkoleń. 

W ramach  zajęć należy przeprowadzić niezbędne pomiary i stworzyć indywidualne plany 

działania.  

 

 

Zapytanie 6 

 

Obsługa specjalistycznych programów komputerowych – jakich programów, czy wykonawca 

ma zrealizować zadanie na własnym oprogramowaniu czy Zamawiający dostarczy 

oprogramowanie. Czy  Zamawiający udostępni pracownie komputerów, czy wykonawca ma 

przeprowadzić szkolenie w oparciu o własne pracownie?   

 

Odpowiedź: 

 

Do przedmiotowego zadania Zamawiający udostępni sale oraz dostarczy Wykonawcy 

niezbędne oprogramowanie.  

 

 

Zapytanie 7 

 

Staże u pracodawców- jaki zakres ma realizować Wykonawca, który będzie rozliczał staże, 

czy Wykonawca ma skalkulować w wypłacać stypendia stażowe? Czy Wykonawca 

odpowiada ubezpieczenie, ubrania robocze, koszty transportu i inne niezbędne koszty.  

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wyłącza Zadanie Nr 8 Staże u pracodawców z przedmiotowego postępowania 

(zaktualizowany Załącznik Nr 1a)  
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Zapytanie 8 

 

Wizyty studyjne – czy Wykonawca odpowiada za pełny Zakres zadania tzn. bilety, transport, 

kadrę opiekuńczo-wychowawczą, ubezpieczenie, tłumacza, wyżywienie oraz inne niezbędne 

koszty?  

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wyłącza Zadanie Nr 9 – Wizyty studyjne z przedmiotowego postępowania 

(zaktualizowany Załącznik Nr 1a)  

 


