
 

 

 Warszawa 24 czerwca 2020 r. 
 
 
Wykonawcy zainteresowani  
złożeniem oferty cenowej  
w procedurze rozeznania rynku 

 
 
dotyczy: udzielenia odpowiedzi na złożone przez Wykonawców zapytania, do treści zapytania 
cenowego w ramach procedury rozeznania rynku stanowiącej podstawę do ustalenia wartości 
szacunkowej zamówienia publicznego. 
 
Szanowni Państwo; 

uprzejmie zawiadamiam, że w ramach prowadzonego przez Zamawiającego rozeznania rynku  
na potrzeby oszacowania wartości zamówienia, dotyczącego zorganizowania i przeprowadzenia 
szkoleń organizowanych w ramach realizacji projektu pn.: „Wdrożenie Zintegrowanego Programu 
Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” realizowanego w ramach programu operacyjnego wiedza 
edukacja rozwój 2014-2020, w ramach umowy nr: POWR.03.05.00-00-Z089/18-00 z dnia 19 czerwca 
2019 r. podpisanej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, w podziale na cztery części zamówienia: 

I. część zamówienia: kurs komputerowy ECDL Advanced; 

II. część zamówienia: kurs przygotowujący do egzaminu z języka angielskiego z certyfikatem TOEFL 
z native speakerem (poziom B2 lub wyższy) 

III. część zamówienia: kurs PRINCE2 Foundation; 

IV. część zamówienia: Szkolenie z zakresu efektywnego przywództwa skoncentrowanego 
na rezultatach; 

Pytanie nr 1  
W Załączniku nr 1: Opis przedmiotu zamówienia, jest informacja: „Certyfikat APMG International 
ukończenia kursu wraz z egzaminem – wersja papierowa” – chciałabym Państwa poinformować, że od 
1.01.2018 r. PeopleCert jest jedynym na rynku Examination Institute. Jest to wyłączny dostarczyciel 
usług akredytacyjnych i egzaminacyjnych na świecie. Wówczas uczestnicy otrzymają certyfikaty od 
Peoplecert, a nie APMG International? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Certyfikat APMG International zostaje zastąpiony certyfikatem wydawanym przez PeopleCert. 

Pytanie nr 2  
Bardzo proszę o informację, że szkolenie PRINCE2 Foundation będzie zorganizowane w Państwa 
siedzibie, natomiast Wykonawca zapewnia catering (przerwa kawowa oraz lunch wg Państwa 
wytycznych? 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Miejscem szkolenia PRINCE2 Foundation jest siedziba Zamawiającego, w tym przypadku jest nią Szkoła 
Głowna Służby Pożarniczej, natomiast Wykonawca w całości zapewnia catering zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w punkcie 8. załącznika nr 1 do rozeznania rynku na potrzeby oszacowania wartości 
zamówienia w ramach planowanego wszczęcia procedury przetargowej w ramach Modułu I 
Kompetencje dla kadry dydaktycznej projektu pn.: „Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju 
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” 

Pytanie nr 3  
Podręczniki akredytowane nie są wymagane na poziomie Foundation. Nasze akredytowane materiały 
szkoleniowe w wersji papierowej są wystarczające, aby przygotować się do egzaminu. Czy życzą sobie 
Państwo, abyśmy zapewnili zarówno podręczniki dla uczestników jak i materiały szkoleniowe? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie wymagamy akredytowanych podręczników. Wystarczą materiały szkoleniowe w wersji 
papierowej. Drukując materiały proszę pamiętać o konieczności oznakowania logotypami. 

Pytanie nr 4  
Szkolenie planowane jest na trzy dni. Proszę o informację czy będą to kolejne następujące po sobie 
dni? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Dopuszczamy organizację szkolenia przez 3 dni nienastępujące po sobie np. pn-śr-pt. 

Pytanie nr 5  
Czy na tym etapie zostanie wybrany Wykonawca?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Rozeznanie rynku ma na celu oszacowanie wartości zamówienia. Na tym etapie nie zostanie wybrany 
Wykonawca. 

Pytanie nr 6 
W związku z w/w postępowaniem proszę o informacje czy dokonacie Państwo wyboru Wykonawcy  
na podstawie oferty złożonej w rozeznaniu, czy należy się spodziewać zasadniczego postępowania  
w tej sprawie? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Na tym etapie nie będzie wybrany Wykonawca. Będzie on wyłoniony w oddzielnym postępowaniu. 

Pytanie nr 7 
Czy szkolenia będą finansowane ze środków publicznych w co najmniej 70%? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Szkolenia będą finansowane ze środków publicznych w co najmniej 70%. 

 

 


