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Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 
 
Dotyczy: zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch 
dwudniowych szkoleń wyjazdowych pt. „Zasady realizacji projektów w ramach PO WER 2014-2020”,  
 
 
Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Zapytania ofertowego z dnia 20 stycznia 
2017 roku wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. 
 
Pytanie nr 1: 
Czy hotel powinien znajdować się poza granicami Warszawy? W zapytaniu jest informacja, że nie 
powinien być oddalony o więcej niż 50 km od Dworca Centralnego (co może sugerować, że może 
hotel znajdować się w Warszawie), jednocześnie jest informacja, że ma być to szkolenie wyjazdowe). 
Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Hotel powinien się znajdować poza granicami Warszawy i jednocześnie nie powinien być oddalony  
o więcej niż 50 km od Dworca Centralnego. 
 
Pytanie nr 2: 
Co oznacza, że hotel powinien mieć zaplecze rekreacyjne? Czy wystarczy np. sauna, czy też np. musi 
siłownia, basen itd? Proszę o zdefiniowanie zakresu zaplecze rekreacyjne. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Zamawiający oczekuje, iż hotel będzie posiadał zaplecze rekreacyjne, jednakże nie precyzuje 
szczegółowych wymagań w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 3: 
Jaką kwotę przeznaczyliście Państwo na realizację szkoleń? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Zamawiający nie przewiduje podania kwoty przeznaczonej na realizację szkoleń z uwagi na to, że 
jedno z kryteriów oceny ofert stanowi cena brutto oferty za realizację całego przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie nr 4: 
Wprost nie jest określone w specyfikacji, jak długo potrwa szkolenia.  
Wiemy tylko, że wyjazd uczestników nastąpi o godz. 10 pierwszego dnia, powrót o 16 dnia 
następnego. Jaki będzie czas trwania szkoleń w rozbiciu na dni (ile godzin dydaktyczny)? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 4: 
Czas trwania szkoleń to łącznie 16 godzin dydaktycznych (1 h szkoleniowa = 45 min). 1 dzień 8 
godzin szkoleniowych, 2 dzień 8 godzin szkoleniowych. 
Czas trwania szkolenia wraz z przerwami kawowymi i obiadową to: 
1 dzień g.11.00-18.00 
2 dzień g. 8.00-15.00 
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Pytanie nr 5:  
Pyt. dot. punktacji w części "doświadczenie trenerów": 
a) przez dzień szkoleniowy rozumiecie Państwo "formę podnoszenia kwalifikacji w danym obszarze 
tematycznym (j.w.) przeprowadzona przez każdego trenera wskazanego w ofercie, trwająca min. 6 
godzin szkoleniowych (1h szkoleniowa = 45 min)." 
Czy zatem jeśli nasz trener szkolił jedną grupę przez 3 dni po 6 godzin możemy uznać, że zrealizował 
3 dni szkoleniowe? 
b) planujemy zgłosić dwóch trenerów, czy aby uzyskać maksymalną ilość punktów w tej kategorii obaj 
trenerzy łącznie powinni wykazać 36 dni szkoleniowych (poza niezbędnie wymaganymi 20) czy 
osobno, każdy z nich po 36? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 5: 
a) Tak, możecie Państwo uznać, że trener zrealizował 3 dni szkoleniowe. Na potrzeby niniejszego 
zamówienia dzień szkoleniowy rozumiany jest jako forma podnoszenia kwalifikacji w danym obszarze 
tematycznym przeprowadzona przez każdego trenera wskazanego w ofercie, trwająca min. 6 godzin 
szkoleniowych (1h szkoleniowa = 45 min). 
b) Aby uzyskać maksymalną liczbę punktów każdy z trenerów musi wykazać dodatkowo co najmniej 
36 szkoleń powyżej liczby określonej w wymaganiach niezbędnych (20). Wynika to z ust. 4 pkt b ppkt 
3 zapytania ofertowego, zgodnie z którym „Punktacja w ramach doświadczenia wszystkich trenerów 
zostanie zsumowana a następnie podzielona przez liczbę trenerów.” 
 


