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Katowice, 12 kwietnia 2021 r. 
 

 
 

 
 

Wszyscy Wykonawcy 

 
 

W związku z ogłoszonym postępowaniem 22/PASUSZ/FRDL wpłynęły pytania:  
 

Pytanie nr 1: 

Czy materiały mamy przekazać w formie papierowej dla każdego uczestnika? (w kurs w formie online) Wysłane 
drogą pocztową? z potwierdzeniem odbioru? czy mogą to być w formie elektronicznej z potwierdzeniem 

odbioru w wersji elektronicznej ? np. materiały w formie e-booka.? 
 

Odpowiedź na pyt. Nr 1: 
tak materiały należy przekazać w formie papierowej dla każdego uczestnika za potwierdzeniem odbioru. 

 

Zgodnie: z obowiązkami wykonawcy określonymi w zapytaniu w pkt. VI, ppkt.3d w związku z ppkt 4 „listy 
potwierdzeń odbioru materiałów szkoleniowych – materiały szkoleniowe w formie papierowej wysyłane 
przesyłką kurierską (potwierdzenie nadania przesyłki)”. 
 

Oznacza, że Zamawiający wymaga materiałów w formie papierowej.  

 
Pytanie nr 2 

Czy uwzględnią Państwo w kryterium doświadczenie dot. min. 1 szkolenia on -line jeśli wykażemy, że w ramach 
Stowarzyszenia "Centrum Szkolenia Zawodowego"  działa Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WENA" i 

tam są prowadzone studia podyplomowe w formie on -line??? Oczywiście do oferty będzie 
dołączone pismo na jakich kierunkach odbywają się zajęcia on -line. 

Odpowiedź na pyt. 2: 

Zamawiający uzna doświadczenie podmiotu że jeżeli Centrum Szkolenia Zawodowego"  i Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli „WENA" są tym samym podmiotem z tym samym NIP i KRS (REGON).  
Jednocześnie Zamawiający dokonuje rozszerzenia w warunku doświadczenie w pkt. VII Warunki 
udziału w postępowaniu: w ppkt 2 Dysponuje doświadczeniem zawodowym rozumianym jako 

zrealizowanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej 

działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi co najmniej 1 kursu/szkolenia w przedmiocie zadania, na które 
składana jest oferta: 
Zadanie nr 1. JAVA lub równoważny – z zakresu poznania specyfiki języka i platformy, pozyskania 
umiejętności tworzenia aplikacji graficznych, wsadowych, webowych, usług sieciowych, jak również obsługi 

baz danych i XML, narzędzi i dodatków lub kursu równoważnego zgodnego z opisem równoważności 

zawartym w opisie przedmiotu zamówienia (Rozdział VI). 
Zadanie nr 2. Obsługa klienta i techniki sprzedaży – z zakresu wiedzy nt. zwiększenia efektywności 

komunikacyjnej w trakcie rozmów sprzedażowych oraz obsługi klientów.  
Zadanie nr 3. Kurs negocjacje w biznesie – z zakresu rodzajów negocjacji, technik i sposobów 

negocjacji, warunków prowadzenia negocjacji, typów negocjatorów i stosowanych technik negocjacyjnych. 
Zadanie 4. Autocad lub równoważny z zakresu projektowania dwuwymiarowego i trójwymiarowego z 

wykorzystaniem programu AutoCAD.  

Zadanie 5. ECDL Standard lub równoważny z profesjonalnej wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi 
komputera, podstawy pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci, przetwarzania tekstów, arkusze 

kalkulacyjne, bazy danych, power point, IT security bezpieczeństwo w sieci. 
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Zadanie 6 Android lub równoważny z zakresu tworzenia aplikacji z naciskiem na realizację podstawowych 
zagadnień dotyczących tworzenia aplikacji mobilnych. 

 
oraz usługi min. 1 kursu/szkolenia realizowanego w części w formie on line w jakimkolwiek 

temacie dotyczącym szkoleń dla młodzieży lub dorosłych. 
 

Rozszerza drugą część warunku na „oraz usługi min. 1 kursu/szkolenia/zajęć realizowanych w 

ramach studiów podyplomowych realizowanych w części w formie on line w jakimkolwiek 
temacie dotyczącym szkoleń dla młodzieży lub dorosłych. 

 
Oraz dokonuje zmiany warunku określonego w pkt. VII ppkt 3 „Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia tj. do prowadzenia zajęć, zaangażuje kadrę posiadającą następujące kwalifikacje: wskazane osoby 

muszą posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, przez co rozumie się przeprowadzenie w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 kursu/szkolenia w zakresie 

przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla każdego z zadań oraz min. 1 kursu/szkolenia realizowanego w części 
w formie on line w jakimkolwiek temacie dotyczącym szkoleń dla młodzieży i dorosłych. Weryfikacja na 

podstawie załącznika 3 do Zapytania Ofertowego.” 

 
Na 

„Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. do prowadzenia zajęć, zaangażuje kadrę 
posiadającą następujące kwalifikacje: wskazane osoby muszą posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji 

zamówienia, przez co rozumie się przeprowadzenie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert co najmniej 1 kursu/szkolenia w zakresie przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla każdego z zadań oraz 

min. 1 kursu/szkolenia/zajęć realizowanych w ramach studiów podyplomowych realizowanych w części w 

formie on line w jakimkolwiek temacie dotyczącym szkoleń dla młodzieży i dorosłych. Weryfikacja na podstawie 
załącznika 3 do Zapytania Ofertowego” 

 
Pytanie nr 3 

jako ośrodek szkoleniowy chcielibyśmy startować do ogłoszonego przez Państwa przetargu. Jednakże w 

Państwa zapytaniach ofertowych jest wiadomość, że "realizacja kursu powinna odbywać się na terenie 
powiatu tarnogórskiego lub innych powiatów, które objęte są zasięgiem sieci śląskiego lokalnego 
transportu zbiorowego" - proszę o informację, czy Katowice wchodzą w ten obszar. 

Odpowiedź na pyt. 3 

Tak, Katowice wchodzą w ten obszar. 
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