08.01.2018 r.
INFORMACJA DLA OFERENTÓW NR 1 W POSTĘPOWANIU: Organizacja kursów w ramach realizacji
projektu „Szkolnictwo zawodowe w ZSR w Cudzynowicach w obliczu zmian społeczno-gospodarczych w powiecie
kazimierskim” (3 części)

INFORMACJA DLA OFERENTÓW NR 1 W POSTĘPOWANIU NR 2/2017/EFS
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych określonego w art. 4 pkt. 8 (Dz.U.2017.1579 z późn.zm.) pn.:

Organizacja kursów w ramach realizacji projektu „Szkolnictwo
zawodowe w ZSR w Cudzynowicach w obliczu zmian społecznogospodarczych w powiecie kazimierskim” (3 części)
Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania, o następującej treści:
Kurs wózków widłowych
1. Czy nazwę kursu: kurs wózków widłowych można zmienić na: „Obsługa wózków
podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia”. W programach szkoleń nie funkcjonuje
taka nazwa (nie ma wózków widłowych tylko podnośnikowe), poza tym zaświadczenie o
ukończeniu kursu wyglądałoby tak: Pan/i …………… ukończył/a kurs: „kurs wózków widłowych”.
Nie brzmi to prawidłowo, poza tym kurs wózków widłowych nie mówi nam jaki to jest typ wózka.
ODPOWIEDŹ 1
Zamawiający dokonuje stosownej zmiany nazwy kursu. Podana pierwotnie nazwa kursu jest
nazwą potoczną określającą główny zakres kursu, a zarazem tożsama z nazewnictwem
zastosowanym w złożonym wniosku o dofinansowanie. Dokumenty, w których wskazana była
pierwotna nazwa zostały zaktualizowane.
2. Jak mamy interpretować pkt. 2 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia odnośnie ilości
godzin zajęć praktycznych. Czy podana liczba 10 h jest przeznaczona na całą grupę czy na 1 osobę?
Jeśli na 1 os. to wtedy szkolenie obejmuje łącznie 125 godz. (25 godz. teorii + 10 godz. Praktyki x
10 os.) i nie ma możliwości zrealizowania tych godzin w podanym przedziale czasowym tj.: od 12
lutego 2018 r. do 23 lutego 2018 r., ponieważ zgodnie z zapisem w pkt. 5 Szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia max. ilość godz. zajęć praktycznych w ciągu dnia wynosi 4, więc szkolenie
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praktyczne musiałoby trwać 25 dni (4h x 25 dni = 100h), np. od 16 lutego 2018 r. do 12 marca 2018
r. wliczając w to soboty i niedziele. Jeśli natomiast podana liczba godzin zajęć praktycznych dot.
całej grupy, to na 1 os. przypada 1 h zajęć praktycznych. (jedna osoba jeździłaby wózkiem, a 9 osób
byłoby obserwatorami). Jest to zdecydowanie za mała ilość, aby zdać egzamin praktyczny przed
komisją UDT. Prosimy o uszczegółowienie zapisu dot. zajęć praktycznych.
ODPOWIEDŹ 2
Ilość godzin kursów określa ilość godzin przewidzianych na każdego uczestnika kursu.
Dopuszcza się prowadzenie szkolenia kilku osób jednocześnie, przy czym każdy uczestnik kursu
musi mieć do dyspozycji oddzielny pojazd.
3. W pkt. 13 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia część II pisze, że Wykonawca zapewni
m.in.: certyfikat ukończenia kursu. Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
(Dz. U. z 2017r. poz. 1632) dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu jest zaświadczenie o
ukończeniu kursu zgodnie z Załącznikiem nr 5 do ww. Rozporządzenia, a nie certyfikat. W związku
z tym prosimy o wyjaśnienie czy certyfikat ukończenia kursu w mniemaniu Zamawiającego jest
tożsamy z zaświadczeniem o ukończeniu kursu, czy ma to być dokument wydawany dodatkowo
absolwentom kursu. Poza tym jest niezgodność w pkt. 13, w którym nie pisze się o zaświadczeniu o
ukończeniu kursu, natomiast w pkt. 15 pisze, że Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie
zaświadczeń o ukończeniu szkolenia. Prosimy o doprecyzowanie zapisów.
ODPOWIEDŹ 3
Zamawiający wymaga wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz certyfikatu.
Zamawiający wymaga kwalifikacji nadanych przez Urząd Dozoru Technicznego, który zapewnia
Wykonawca. Opłat za przeprowadzenie egzaminu dokonuje Zamawiający. Brak jest niezgodności
zapisów pkt 13 i 15. W punkcie 15 wskazane są dokumenty jakie Wykonawca ma obowiązek
przekazać Zamawiającemu. W punkcie 13 natomiast wymagania oczekiwane od Wykonawcy w
ramach kursu.
4. Prosimy o uszczegółowienie czym są raporty podsumowujące ocenę efektów uczenia się. – Pkt.
17, ppkt.5 a) Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia część II.
ODPOWIEDŹ 4
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Zamawiający oczekuje podania zakresu materiału jaki uczestnicy opanowali podczas kursu.
5. Jak rozumieć punkt 12 w połączeniu z punktem 8 dotyczący miejsca realizacji szkolenia.
ODPOWIEDŹ 5
Zamawiający zapewnia sale do przeprowadzenia zajęć teoretycznych. Dokonuje się
stosownej zmiany wskazanych punktów.
Kurs specjalistyczny z zakresu zasobooszczędnego budownictwa
6. Jak mamy interpretować pkt. 9 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia odnośnie 2 grup dla
nauki praktyki. Czy podana liczba 64 h zajęć praktycznych jest przeznaczona na całą grupę 8 osób
czy 64h są przeznaczone dla 2-óch grup po 4 os. i w związku z tym łączna ilość godzin zajęć
praktycznych zwiększy się do 128, a łączna ilość godzin kursu wyniesie 192 godz. Prosimy o
uszczegółowienie tego zapisu, ponieważ można to interpretować dwojako.
ODPOWIEDŹ 6
Ilość godzin kursów określa ilość godzin przewidzianych na każdego uczestnika kursu.
7. Prosimy o wyjaśnienie pkt. 10 mającego brzmienie Zakończenie kursu egzaminem (Wykonawca
dokonuje opłat pierwszego egzaminu kursantowi). Jaki to ma być egzamin zewnętrzny, przed jaką
komisją lub instytucją. Jako Ośrodek szkolący nie zapewnimy takiego egzaminu, ponieważ na tego
typu kursach nie ma egzaminów zewnętrznych dodatkowo płatnych. Możemy zapewnić jedynie
egzamin wewnętrzny na zakończenie kursu, ale bezpłatny. Jedynym dokumentem jest zaświadczenie
o ukończeniu kursu zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z
2017r. poz. 1632). W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie ww. punktu lub zmianę zapisu w
pkt. 10. na egzamin wewnętrzny i usunięcie zapisu: (Wykonawca dokonuje opłat pierwszego
egzaminu kursantowi).
ODPOWIEDŹ 7
Wymaganym dokumentem pozostaje zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz certyfikat
branżowy wydany np. przez instytuty badawczo-rozwojowe lub inne podmioty takie jak: np. izby
rzemieślnicze, czy samorządy zawodowe.
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8. Dokument jaki firma może wystawić to świadectwo menowskie potwierdzające nabyte
umiejętności.
Możliwości uzyskiwania kwalifikacji (Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w
ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego)
a. Kwalifikacje nadawane w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego
b. Kwalifikacje nadawane poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego przez organy władz
publicznych i samorządów zawodowych. Do tej grupy należą kwalifikacje nadawane przez
ministrów, szefów urzędów centralnych, instytutów badawczo-rozwojowych (m.in: Urząd Dozoru
Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, Instytut Spawalnictwa, Urząd Regulacji
Energetyki, Instytut Mechanizacji Budownictwa Górnictwa Skalnego) i innych podmiotów (np. izby
rzemieślnicze, samorządy zawodowe)
Jeżeli mają zdobyć kwalifikacje to ja proponuję dołożyć do ww kursu moduł certyfikowany przez
Urząd Regulacji Energetyki (np. uprawnienia SEPowskie)i wówczas uczestnik otrzyma świadectwo
menowskie nabycia umiejętności i kwalifikacje SEPowskie. Jest to niewiele godzin + egzamin
zewnętrzny przeprowadzony przez URE.
ODPOWIEDŹ 8
Wymaganym dokumentem pozostaje zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz certyfikat
branżowy wydany np. przez instytuty badawczo-rozwojowe lub inne podmioty takie jak: np. izby
rzemieślnicze, czy samorządy zawodowe.
Kurs ECDL – 85 godzin (40 osób)
9. Czy ilość godzin 85 przeznaczona jest dla 4 grup czyli po 21,25 na grupę ? Jeśli tak to mam
wątpliwości czy przy takiej liczbie godzin będzie możliwe przygotowanie do egzaminu ECDL.
Chyba, że jest 85 godz. na grupę, ale to zmienia znacząco ilość godzin.
ODPOWIEDŹ 9
Ilość godzin kursów określa ilość godzin przewidzianych na każdego uczestnika kursu.
10. Proponuję przeanalizować załączniki 3.1, 3.2, 3.3 w kontekście SIWZ uwzględniając min.
- czy jest wyżywienie dla uczestników kursów zał. 3.1 i 3.2 bo dla kursu 3.3 jest wyżywienie
- jakie dokumenty przekazujemy do zamawiającego i w jakim terminie. W zał. 3.3 jest wskazane, a w
pozostałych nie ma.
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- czy we wszystkich kursach są zwroty kosztów podróży w 3.3 są, a w pozostałych nie (jeśli są
zwroty to z jakich miejscowości są kursanci)
Uważam, że warto wspólne elementy zamówienia umieścić w SIWZ, a konkretne dla kursu w
załącznikach.
ODPOWIEDŹ 10
Zapytanie ofertowe oraz Załączniki 3.1, 3.2, 3.3 zostały zaktualizowane wg potrzeb
Zamawiającego.
Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w
ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. W związku z powyższym
Zamawiający ustala:
- nowy termin składania ofert: do dnia: 15.01.2018 r. do godz. 13:00
- nowy termin otwarcia ofert 15.01.2018 r. godz. 13:15.
Załączniki do pobrania:
- Zaktualizowane Zapytanie ofertowe
- Zaktualizowany Formularz ofertowy
- Zaktualizowany Załącznik nr 2 - Wzór umowy
- Zaktualizowany Załącznik nr 3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część I
- Zaktualizowany Załącznik nr 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część II
- Zaktualizowany Załącznik nr 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część III
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