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Dotyczy:   zapytania ofertowego na organizację i przeprowadzenie dwóch dwudniowych szkoleń 
dla beneficjentów PO WER z sektora edukacji w zakresie Prawa zamówień 
publicznych i zasady konkurencyjności oraz kwalifikowalności wydatków 
i przygotowania wniosków o płatność – postępowanie nr DE-
WZP.261.14.24.2016.MG 

 
W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 4 listopada 2016 r. na usługę organizacji 
i przeprowadzenia dwóch dwudniowych szkoleń dla beneficjentów PO WER z sektora edukacji 
w zakresie Prawa zamówień publicznych i zasady konkurencyjności oraz kwalifikowalności wydatków 
i przygotowania wniosków o płatność, poniżej przekazuję pytania jednego z potencjalnych oferentów 
wraz z odpowiedziami: 
 
Pytanie nr 1 
„Proszę o doprecyzowanie co rozumiecie Państwo przez: 
Wykonawca musi dodatkowo: 
-  przeprowadzić analizę potrzeb szkoleniowych w zakresie tematyki szkolenia,  
- przeprowadzić rekrutację uczestników szkolenia na każdy z dwóch terminów, przy czym Zamawiający 
przekaże niezbędne dane beneficjentów wykonawcy szkolenia, zgodnie z pkt 3 opisu przedmiotu 
zamówienia. 
Na czym polegać będzie analiza potrzeb i rekrutacja, która ma być po naszej stronie?”.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
Analiza potrzeb szkoleniowych uczestników będzie polegać na ustaleniu z Zamawiającym oraz 
wskazanymi przez Zamawiającego beneficjentami PO WER programu szkolenia, tak aby szkolenie było 
jak najbardziej zgodne z oczekiwaniami uczestników. W ramach analizy potrzeb szkoleniowych 
Wykonawca może zwrócić się do uczestników z prośbą o przedstawienie zagadnień, pytań, które miałyby 
być poruszone na szkoleniu, a jednocześnie byłyby zgodne z Ramowym programem szkolenia.  
 
Rekrutacja uczestników  będzie polegała na skompletowaniu dwóch grup szkoleniowych w łącznej liczbie 
na obu szkoleniach 37 uczestników, z zastrzeżeniem zapisów w załączniku nr 1 do umowy. Rekrutacja ta 
będzie się odbywała metodą dobraną przez Wykonawcę np. telefonicznie, mailowo na podstawie 
przekazanej przez Zamawiającego  listy beneficjentów uprawnionych do udziału w szkoleniu nie później 
niż 3 dni robocze po podpisaniu umowy (zgodnie z  pkt. III Opisu przedmiotu zamówienia). Z każdej 
instytucji dany beneficjent będzie mógł zgłosić maksymalnie dwie osoby do uczestnictwa w szkoleniu. 

 
Pytanie nr 2 
„Czy oba szkolenia może poprowadzić ta sama osoba?”.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 2 
Zamawiający dopuszcza sytuację, w której oba szkolenia dwudniowe będą realizowane przez tego 
samego prowadzącego/trenera.  Zamawiający dopuszcza również sytuację, w której do przeprowadzenia 
szkoleń zostanie skierowanych dwoje trenerów. W każdym z tych przypadków  należy zwrócić uwagę na 
warunki jakie ma spełnić prowadzący / trener, a które są wskazane w zapytaniu ofertowym.  
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 


