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Pytania i wyjaśnienia
Zamówienie na usługi społeczne pn.: Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczniów i nauczycieli z
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce.

Pytanie 1:
Dotyczy OPZ Zadanie nr 2
Punkt 3 Wymagania odnośnie Wykonawcy:
Czy Zamawiający zechce uzupełnić wymagania odnoście Wykonawcy o zapis: „Wykonawca zapewnia legalne
oprogramowanie do prowadzenia kursu oraz dla wszystkich uczestników szkolenia oprogramowanie
przeznaczone do pracy w domu przez okres minimum 6 miesięcy”
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza proponowany zapis do Opisu Przedmiotu Zamówienia.
Pytanie 2:
Dotyczy OPZ Zadanie nr 2
Punkt 3 Wymagania odnośnie Wykonawcy, podpunkt 4)
Czy Zamawiający zechce sprecyzować pojęcie „materiały merytoryczne w postaci skryptów – do zajęć
teoretycznych” o informację dotyczącą minimalnej objętości tych materiałów.
Proszę o wprowadzenie zmian w zapisie:
dotychczasową treść:
„materiały merytoryczne w postaci skryptów – do zajęć teoretycznych”
Proszę zastąpić treścią:
„materiały merytoryczne w postaci skryptów – do zajęć teoretycznych o objętości nie mniej niż 200 stron”
Odpowiedź:
Zamawiający nie precyzuje tego zapisu. Przez skrypty rozumie się dedykowany materiał dydaktyczny,
obejmujący swoim zakresem cały przedmiot szkolenia. Przygotowany skrypt nie powinien ograniczać się jedynie
do hasłowego czy punktowego programu szkolenia. Musi stanowić faktyczną bazę teoretyczną dla uczestników.
Obszerne materiały mogą być dostarczone uczestnikom w formie elektronicznej (powszechnie stosowany format
zapisu np. PDF) na nośniku danych.
Pytanie 3:
Dotyczy OPZ Zadanie nr 2
Punkt 3 Wymagania odnośnie Wykonawcy, podpunkt 6)
Proszę o wprowadzenie zmian w zapisie:
dotychczasową treść:
„inne zaświadczenie/certyfikat wystawiane w instytucji szkoleniowej Wykonawcy lub wymagane
przepisami prawa (jeśli dotyczy),”
Proszę zastąpić treścią:
„inne zaświadczenie/certyfikat wystawiane w instytucji szkoleniowej Wykonawcy lub wymagane przepisami prawa
(jeśli dotyczy), w tym Certyfikat wydany przez Ośrodek Szkolenia autoryzowany przez producenta
oprogramowania, na którym prowadzony będzie kurs lub Certyfikat wydany przez autoryzowanego partnera dla
oprogramowania, na którym prowadzony będzie kurs (autoryzacja producenta ww. oprogramowania)”
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Uzasadnienie: certyfikat wydany po specjalistycznym kursie powinien mieć wymaganą rangę, ważność
i przydatność na rynku pracy. Certyfikat specjalistycznego kursu wydany przez przypadkową firmę szkoleniową
nie posiada większego znaczenia na rynku pracy.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu, ponieważ zaświadczenie powinno być wydane przez
autoryzowany przez producenta Ośrodek Szkolenia.
Pytanie 4:
Dotyczy OPZ Zadanie nr 2
Punkt 3 Wymagania odnośnie Wykonawcy:
Czy Zamawiający zechce uzupełnić wymagania odnoście Wykonawcy o zapis:
„Jeżeli udostępnione przez Zamawiającego nieodpłatnie zasoby sprzętowe, o których mowa w punkcie 1 Opis
przedmiotu zamówienia, podpunkt 5, Wykonawca uzna za niewystarczające do przeprowadzenia
specjalistycznego kursu wówczas Wykonawca zapewni własny sprzęt lub uzupełni sprzęt Zamawiającego
o niezbędne funkcjonalności”.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w/w zapisu.
Pytanie 5:
Proszę o skorygowanie tytułu dokumentu OPZ Zadanie nr 2 – kurs EdgeCAM
Aktualnie błędnie podana nazwa to: KURS PROJEKTOWANIA CAD Z INWESTORA BAZOWEGO
Odpowiedź:
Zamawiający koryguje błędny tytuł zadania.
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