Odpowiedzi na zadawane pytania cd.
1. Odnośnie Państwa odpowiedzi dotyczącj wykazywania danego trenera do więcej niż jednego
zadania opisanego w Zapytaniu: wyrażają Państwo zgodę na realizację przez jednego trenera
więcej niż jednego zadania pod warunkiem, że jego zaangażowanie w projekcie nie przekroczy
276 godz. miesięcznie.
Nasze pytanie brzmi: z jakich przepisów obowiązującego prawa wynika limit 276 godzin
zaangażowania trenera w danym miesiącu (tj. praca etatowa + wszystkie dodatkowe godziny)
gdyż według nowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 19 lipca 2017
roku trenerzy / wykładowcy zatrudniani na podstawie umów cywilnoprawnych nie stanowią
personelu projektu, a co się z tym wiąże nie podlegają limitowi 276 godzin pracy miesięcznie.
Zamawiający wymaga, aby został spełniony ten warunek pomimo, że nie wynika on z
Wytycznych...
2. W warunkach realizacji studiów podyplomowych dla nauczycieli (Zadanie nr 28 i Zadanie nr
29) zawarto wymóg, w myśl którego studia te mają trwać co najmniej 3 semestry. Z opisu
wynika, że chodzi o studia podyplomowe prowadzone w zakresie przygotowania do nauczania
kolejnego przedmiotu, czyli Moduł 4 wg Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do
wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 poz. 131). W ww. Rozporządzeniu Moduł 4 nie
podlega wymogowi 3 semestralnego czasu trwania. Czy Zamawiający pomimo to podtrzymuje
ten warunek? - w projekcie zostały założone studia 3-semestralne i takich Zamawiający
oczekuje.
3. Czy dane trenerów/wykładowców (Imię i nazwisko osób prowadzących zajęcia) w Załączniku
nr 5 do Zapytania ofertowego z dnia 29.01.2018r. należy podać dla zadań/części od 1 do 27 ???
Czy ww. dane należy podać również dla zadań/części dotyczących studiów podyplomowych
(Zadanie nr 28 i Zadanie nr 29) gdzie kadra wykładowców / trenerów jest bardzo
rozbudowana/bardzo liczna? Zamawiający w Zapytaniu ofertowym dla Zadań nr 28 i 29 nie
określił żadnych wymogów odnośnie minimalnej liczby trenerów oraz ich kwalifikacji i
doświadczenia dlatego też uważamy, że powinno się zmodyfikować wzór Załącznika nr 5 do
Zapytania ofertowego z dnia 29.01.2018r. poprzez wykreślenie kolumny nr 7 (Imię i nazwisko
osoby/osób prowadzących zajęcia) dla studiów podyplomowych – dot. Zadania / Części nr 28 i
29. - nie jest wymagane podanie danych osób prowadzących studia podyplomowe

