
Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego nr 1/8/2017 

 

Pytanie: Czy wykonawca  jest odpowiedzialny za rekrutowanie uczestników  do szkolenia? 

Odpowiedź: Uczestnicy szkoleń są już wybrani. W każdej części zapytania ofertowego, rubryka "Max. 
liczba osób/grupy" w tabeli, wskazuje faktyczny stan osobowy grupy wg poczynionych już przez nas 
zapisów w szkołach biorących udział w projekcie "Stawiamy na Edukację". 

 

Pytanie: Jak należy rozumieć "program szkoleniowy opracowany przez zamawiającego"? Czy chodzi o 
zakres tematyczny nakreślony w zapytaniu ofertowym czy też o bardziej szczegółowy program zajęć? Jeśli 
chodzi o szczegółowy program zajęć to czy zostanie udostępniony publicznie przed terminem składania 
ofert czy też zostanie on udostępniony wykonawcy dopiero po podpisaniu umowy? 

Odpowiedź: Program szkoleniowy opracowany przez zamawiającego zostanie udostępniony wykonawcy 
dopiero po podpisaniu z nim umowy w celu realizacji zamówienia. 

 

Pytanie: Proszę o udzielenie informacji, jeśli uczestników będzie mniej obecnych niż wyznaczony przez 
Państwa próg 80%, to czy wykonawca ponosi z tą kwestią jakieś koszty/kary umowne? Czy uczestnicy są w 
jakiś sposób zobowiązani do uczestnictwa w szkoleniach? 

Odpowiedź: Wykonawca nie będzie ponosił żadnych konsekwencji czy płacił kar umownych w przypadku 
frekwencji niższej niż 80%, gdyż umowa takiej kary nie przewiduje. Wykonawca ma jedynie motywować 
uczestników szkolenia do aktywnego uczestnictwa w szkoleniach.: 

 

Pytanie: Czy mogą Państwo udostępnić Załącznik 4 do Zapytania ofertowego Nr 1/8/2017  w 
programie Word umożliwiającym edytowanie tj. dołączenie kolejnych wierszy w tabeli. Został on 
ogłoszony w formacie PDF. 

Odpowiedź: Plik z rozszerzeniem DOC został udostępniony 

 

Pytanie: Czy wiersze w tabeli Załącznika 4 do Zapytania ofertowego Nr 1/8/2017 mogą być 
edytowane - rozwijane w związku z potrzebą wstawienia większej ilości tekstu? 

Odpowiedź: Tak, mogą. 

 

Pytanie: (Załącznik 4 do Zapytania ofertowego Nr 1/8/2017) Czy w kolumnie „Podmioty, na rzecz 
których usługi zostały wykonane należycie” należy wpisać rodzaj szkoły/placówki, czy chodzi też o 
nazwę firmy, na rzecz której zrealizowano szkolenie?  

Odpowiedź: Należy podać nazwę zleceniodawcy szkolenia. 

 

Pytanie: (Załącznik 4 do Zapytania ofertowego Nr 1/8/2017) Czy w kolumnie „Przedmiot 
wykonania(szkolenia)” – należy wpisać wyłącznie tytuł szkolenia widniejący np. na rekomendacji, 
czy dopisać też jego zakres? 

Odpowiedź: Należy podać jedynie tytuł szkolenia. 

 

Pytanie: (Załącznik 4 do Zapytania ofertowego Nr 1/8/2017) Czy zapis "fakultatywnie" w 
kolumnie „Wartość przedmiotu (w złotych brutto) (fakultatywnie)"  oznacza, że wpisanie wartości 
przedmiotu-szkolenia nie jest obowiązkowe?  

Odpowiedź: Tak, podanie w tym przypadku wartości szkolenia nie jest obowiązkowe. 

 



Pytanie: (Załącznik 1 do Zapytania ofertowego Nr 1/8/2017) Czy w przypadku wykonawcy 
przygotowującego ofertę np. do Części 2, który jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności 
gospodarczej (będącego emerytem, który nie jest zatrudniony u innego pracodawcy w oparciu o umowę 
o pracę lub umowę zlecenie i nie pobiera z tego tytułu wynagrodzenia brutto w wysokości co najmniej 2000 
PLN miesięcznie) należy wpisać  taką samą cenę netto i brutto oferty za jedną godzinę pracy w 
pkt.2.1) i pkt.2.3) załącznika? 

Odpowiedź: W tym przypadku cena netto jest równa cenie brutto. 

 

Pytanie: (Załącznik 1 do Zapytania ofertowego Nr 1/8/2017) Czy w opisanym przypadku w pkt. 
2.2) załącznika nie należy wpisywać wysokości VAT?  

Odpowiedź: Jeżeli wykonawca nie jest płatnikiem VAT, to wstawić w te pole należy tylko kreskę. 


