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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 kursu 

komputerowego ECDL Advanced dla kadry dydaktycznej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, 

organizowanego 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. 

Pytanie nr 1  

1. Czy szkolenie ma być przeprowadzone na sprzęcie i oprogramowaniu Zamawiającego czy 

Wykonawcy? W tym drugim przypadku - jakiej konfiguracji sprzętu Państwo oczekujecie? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający zapewnia sprzęt oraz oprogramowanie. Dopuszcza się jednak przeprowadzenie szkolenia 
na sprzęcie i oprogramowaniu Wykonawcy z zachowaniem wymagań sprzętowych pozwalających na 
sprawne przeprowadzenie szkolenia. Oprogramowanie, które posiadamy to minimum Microsoft Office 
2016. 

Pytanie nr 2  

Czy w ofercie mamy uwzględnić koszt organizacji i przeprowadzenia egzaminu ECDL Advanced zgodnie 

z aktualnym cennikiem PTI w ramach czy poza godzinami kursu? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

W ofercie należy uwzględnić koszt organizacji i przeprowadzenia egzaminu ECDL Advanced w ramach 
godzin kursu. 

Pytanie nr 3  

Czy dopuszczalna jest oferta wariantowa uwzględniająca różny rozkład godzin prowadzenia kursu  

(w zależności od podziału na bloki 8 lub 4 godzinne, wpływa to również na cenę usługi cateringowej)? 

  



 

str. 2 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Dopuszczalna jest oferta wariantowa uwzględniająca różny rozkład godzin prowadzenia kursu. Powyżej 

4 godzin wymagany jest catering (przerwa kawowa). W cateringu wymagany jest obiad w dniach, w 

których liczba godzin nie będzie mniejsza niż 6.  

Pytanie nr 4  

Czy szkolenie będzie finansowane w pełni ze środków publicznych i obowiązuje w nim stawka VAT 0%?  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Szkolenie będzie w pełni finansowane ze środków publicznych. Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT. 

 

 


