Odpowiedzi na zadawane pytania:
1.

Czy kurs opisany w Zapytaniu ofertowym w Zadaniu nr 2 pn. „Akademia CISCO: 10
grup po 10 osób po 70 godz./grupa” dotyczy szkolenia z zakresu tworzenia i
zarządzania sieciami komputerowymi oraz administrowania zarządzanymi
przełącznikami, czy jak sugeruje opis przedmiotu zamówienia kursu
programistycznego? - Tak jak sugeruje opis przedmiotu zamówienia

2.

Czy Wykonawca może wykazać do Zadania nr 26 pn. „Doradztwo zawodowe –
indywidualne” i do Zadania nr 27 pn. „Doradztwo zawodowe – SPInKa” tę samą
grupę doradców zawodowych w liczbie co najmniej 7 osób? – tak, Wykonawca
może wykazać tą samą grupę nauczycieli

3.

Czy Wykonawca może wykazać danego trenera / wykładowcę spełniającego warunki
opisane w Zapytaniu ofertowym do więcej niż jednego zadania opisanego w
Zapytaniu? – tak, pod warunkiem, że jego zaangażowanie w projekcie nie
przekroczy 276 godz. miesięcznie

4.

Czy Wykonawca może podczas szkoleń wyjazdowych opisanych w Zadaniu nr 24 pn.
„Szkolenie wyjazdowe kompetencje kluczowe – uczniowie: 58 grup po 10 osób po 12
godz./grupa” łączyć grupy? Czy Wykonawca musi realizować każde szkolenie
wyjazdowe dla pojedynczej 10-osobowej grupy?- tak, pod warunkiem, że do
każdej grupy będzie trener

5.

Czy Wykonawca może podczas szkoleń wyjazdowych opisanych w Zadaniu nr 25 pn.
„Szkolenie wyjazdowe z zakresu odnawialnych źródeł energii – nauczyciele: 2 grupy
po 10 osób po 12 godz./grupa” łączyć grupy? Czy Wykonawca musi realizować każde
szkolenie wyjazdowe dla pojedynczej 10-osobowej grupy? tak, pod warunkiem, że
do każdej grupy będzie trener

6. W jakiej miejscowości powinno się odbyć szkolenie wyjazdowe z zakresu

odnawialnych źródeł energii dla nauczycieli? Bez podania przez Zamawiającego
miejsca realizacji szkolenia wykonawcy nie są w stanie dokonać wyceny usługi /
dokonać rzetelnej i prawidłowej kalkulacji cenowej usługi do oferty (m.in. wycena
kosztów transportu). - Zamawiający nie wymaga konkretnej miejscowości.
7.

Czy szkolenia wyjazdowe dla uczniów i dla nauczycieli mają trwać 2 dni, np. 2 dni x 6
godzin = 12 godzin? Zamawiający określił jedynie wymiar godzinowy szkolenia.
Proszę o doprecyzowanie tej informacji w celu umożliwienia wykonawcom
dokonania rzetelnej i prawidłowej wyceny usługi / dokonania kalkulacji cenowej
usługi do oferty (m.in. wycena noclegów, wyżywienia itp.). – szkolenia wyjazdowe
mają trwać 2 dni, np. 2 dni x 6 godzin = 12 godzin

8.

Czy Zamawiający dopuszcza realizację niektórych kursów w bazie dydaktycznej –
specjalistycznych pracownikach komputerowych / laboratoriach itp. wykonawców
np. w kieleckich uczelniach wyższych gdy będą one wykonawcami bądź
podwykonawcami usług szkoleniowych opisanych w Zapytaniu? – Wszystkie kursy
muszą odbywać się na terenie szkół biorących udział w projekcie.

9.

Niektóre kursy opisane przez Zamawiającego wymagają bardzo profesjonalnej bazy
dydaktycznej m.in. specjalistyczne oprogramowanie, sprzęt i urządzenia,
certyfikacja/akredytacja instytucji zewnętrznych i nasze kolejne pytanie: czy szkoły
wymienione w Zapytaniu dysponują taką bazą, takim sprzętem i oprogramowaniem
(dotyczy m.in. kursów AutoCad i Akademia CISCO)? - W ramach projektu zostanie
zakupiony AutoCad, natomiast do Akademia CISCO Zamawiający nie wymaga
specjalistycznej, certyfikowanej pracowni ewentualnie dostawca musi
zapewnić oprogramowanie i niezbędny sprzęt.

10. Czy

Zamawiający uzna za spełniony warunek odnośnie doświadczenia
trenera/wykładowcy w prowadzeniu zajęć w zakresie tematyki związanej ze
szkoleniem (co najmniej 100 godzin szkoleń przeprowadzonych w danym zakresie)
jeżeli trener/wykładowca nabył to doświadczenie prowadząc zajęcia dydaktyczne w
szkole lub uczelni wyższej lub innym podmiocie w zakresie tematyki związanej ze
szkoleniem opisanym w Zapytaniu? – Tak, Zamawiający przyjmie takie
doświadczenie

11. czy możliwe jest aby dwie grupy uczestniczyły w wizycie oraz warsztatach w NBP
oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w jednym czasie (20 osób)? – tak, jest taka
możliwość
12. odnośnie kursu SEP czy ma on kończyć się egzaminem na uzyskanie kwalifikacji oraz
wydaniem świadectwa kwalifikacji? - Egzaminem zewnętrznym musi się kończyć
jedynie kurs prawa jazdy , a pozostałe Wykonawca wydaje zaświadczenia o
ukończeniu kursu.
13. czy podane godziny w szkoleniach są zegarowe czy lekcyjne? – godziny lekcyjne.

