Józefów, 27.12.2019 r.

Dotyczy: zapytania ofertowego do przeprowadzenia szkolenia, nr ogłoszenia: 1223953
Zamawiający Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy wyjaśnia:

Pytanie nr 1
W ogłoszeniu jest informacje, ze termin składani ofert mija 27.12.2019, a na stronie Bazy konkurencyjności, że termin
składania mija 30.12.2019. Ze względu na okres świąteczny będę wdzięczna za wydłużenie składania ofert do daty
widniejącej na stronie Bazy konkurencyjności tj. 30.12.2019.
Odpowiedź 1.
Zamawiający informuje, ze w związku z wątpliwościami i czasem urlopów świątecznych termin na składanie
ofert zostaje przedłużony do 07.01.2020 r. a co za tym idzie zmieni się również termin na podpisanie umowy,
który zostanie wskazany na nie więcej niż 7 dni od dnia dokonania wyboru najlepszego oferenta oraz czas
obowiązywania umowy od stycznia 2020 do września 2023.

Pytanie nr 2
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zrealizowaniu szkolenia PRINCE2 Foundation w ciągu 12 h
lekcyjnych dla jednej grupy. Pragniemy poinformować, że czas ten jest zbyt krótki aby przygotować się do egzaminu.
Większość pracy będą uczestnicy musieli wykonać samodzielnie w domu. Szkolenie w takim wymiarze nie przygotuje
skutecznie uczestników do certyfikacji - standardowo szkolenie trwa 24 h dydaktycznych na grupę. Państwo skracają ten
czas aż o połowę. Jest możliwe zrealizowanie szkolenia w formule 2-dniowej. Szkolenie takie trwa wtedy 16 h zegarowych
(wraz z przerwami). Już takie skrócenie powoduje, że szkolenie jest bardzo intensywne i wymaga dużo pracy w domu od
uczestników. Będziemy wdzięczni za możliwość wydłużenie czego czasu do 24 h dydaktycznych ( 3 dni szkolenia) lub do
16 h zegarowych ( 2 dni).
Odpowiedź 2.
Zamawiający zmodyfikuje specyfikację szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w ten sposób, że
czas szkolenia na jedną grupę studentów zostanie wydłużony do 24 godzin dydaktycznych.

Pytanie nr 3
Czy egzamin ma odbyć się pod koniec szkolenia czy w dodatkowym dniu?

Odpowiedź 3.
Zamawiający termin egzaminu pozostawia do ustalenia między uczestnikami a prowadzącym szkolenia,
jednak z uwagi, że w większości są to studenci studiów zaocznych i osoby pracujące wskazanym było by
skumulowanie szkolenia i egzaminu w jak najmniejszą liczbę dni.

Pytanie nr 4
Czy w czas szkolenia jest wliczany egzamin certyfikujący?
Odpowiedź 4.
Egzamin certyfikujący stanowi oddzielną pozycję budżetową projektu i nie jest wliczany w czas szkolenia.
Pytanie nr 5
Czy Wykonawca zapewnia catering na szkoleniu?
Odpowiedź 5.
Zamawiający zapewnia catering dla uczestników szkolenia.
Pytanie nr 6
Czy Wykonawca ma zapewnić podręczniki akredytowane w języku polskim w wersji elektronicznej dla uczestników
szkolenia? Podręczniki nie są niezbędne na poziomie Foundation.
Odpowiedź 6.
Zamawiający wymaga przekazania uczestnikom materiałów dydaktycznych, niezbędnych do przygotowania
do egzaminu certyfikującego. Zamawiający nie wymaga natomiast materiałów w postaci akredytowanego
podręcznika w wersji elektronicznej.
Pytanie nr 7
Czy szkolenia są finansowane w co najmniej w 70% ze środków publicznych
Odpowiedź 7.
Tak szkolenie będzie finansowane ze środków publicznych.

Pytanie nr 8
Jeśli przedstawmy sylwetki dwóch trenerów to jak zostanie przeliczone kryterium oceny „Potencjał Oferenta stanowiący
gwarancje realizacji szkoleń" pkt. B? Jako suma doświadczenia wszystkich przedstawionych trenerów? Średnia
arytmetyczna z przedstawionego doświadczenia trenerów?

Odpowiedź 8.
„b) 2 pkt. za każde przedłożone, przez zgłoszonego w niniejszym postępowaniu trenera, referencje ze
szkolenia z zakresu tematycznego zbieżnego z przedmiotem niniejszego zapytania, ponad minimalną
liczbę referencji określoną w warunkach wejściowych (1 referencja), ale nie więcej niż 20 pkt..” punkty
liczone będą na podstawie pierwszego wskazanego w wykazie trenera, który będzie wskazany jako
prowadzący do szkolenia będącego przedmiotem zamówienia. (Zamawiający nie będzie wyliczał średniej
arytmetycznej z kilku trenerów). Pozostali trenerzy będą traktowani jako zabezpieczenie realizacji
szkolenia w przypadku nieobecności pierwszego trenera.
Z poważaniem
Ilona Dawidowicz

