
 

 

 Warszawa, 13 lipca 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 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  
Prowadziliśmy duże projekty na ponad 1000 osób w ramach Podnoszenia Kompetencji Cyfrowych 
Obywateli w Województwach Mazowieckim i Lubelskim, ale nie jesteśmy w Rejestrze instytucji 
Szkoleniowych. W zapytaniu nie ma tego wymogu, ale w formularzu ofertowym występuje w kolumnie 
wraz z nazwą instytucji. Ten wpis jest wymagany czy opcjonalny?  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jest warunkiem koniecznym. Bez spełnienia ww. wymogu 
oferta nie będzie uwzględniona. 

Pytanie nr 2  
Prosilibyśmy o doprecyzowanie również tego jak dokładnie rozumieć termin godziny lekcyjnej? Czy 
godzina lekcyjna to 45 minut w odniesieniu to tego zapytania? Ma to wpływ na harmonogram a co za 
tym idzie na wycenę cateringu w związku z Państwa odpowiedzią o możliwości bloków zajęć poniżej 
6 godzin co nie wymaga obiadu a jedynie serwisu kawowego.  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Pojęcie jednostka lekcyjna używane w opisie przedmiotu zamówienia oraz w formularzu 
zgłoszeniowym wynosi 45 minut. Za każdym razem kiedy mowa jest o godzinie lekcyjnej również jest 
to 45 minut. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi powyżej, obiad wymagany jest w przypadku 
bloków lekcyjnych powyżej 6 jednostek lekcyjnych. 
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Pytanie nr 3  
Czy zamawiający przewiduje podpisanie umowy na realizację zadania na podstawie w/w ogłoszenia 
z podmiotem, który przedstawi najtańszą ofertę? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Przesyłana na tym etapie oferta służy tylko do oszacowaniem wartości zamówienia. Wykonawca 
zostanie wyłoniony w późniejszym postępowaniu. 

Pytanie nr 4 
Czy zamawiający dopuszcza formę negocjacji z wybranymi podmiotami, które odpowiedziały 
na ogłoszenie? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji. Złożone oferty służą wyłącznie szacowaniu 
wartości zamówienia. 

Pytanie nr 5 
Co jeśli nastąpi ponowny lockdown? Czy możliwe będą zajęcia online do których jesteśmy gotowi?  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Składane oferty są podstawą do oszacowania wartości zamówienia na zajęcia stacjonarne. Jeśli 
ponownie wystąpi lockdown, zostanie również zmieniony opis przedmiotu zamówienia. 
Niewykluczone będzie przeprowadzenie ponownego oszacowania wartości zamówienia. 
 

Pytanie nr 6 
Czy dysponują Państwo salami do prowadzenia grup równolegle? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Dysponujemy salami do prowadzenia zajęć równolegle.  

Pytanie nr 7  
Czy zajęcia mogą się odbywać od rana przez ok 5-6 godzin czy tylko popołudniami i ile równolegle 
od rana sal można zająć czyli czy dla obu grup? A jeśli zajęcia po południu to od której godziny? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Szczegóły dotyczące prowadzenia zajęć dla obu grup zostaną uzgodnione z Wykonawcą w późniejszym 
terminie. Zamawiający ustali wspólnie z Wykonawcą terminy oraz rozkład godzinowy zajęć. 
 

 


