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ED.042.3.2014

Częstochowa, 25.04.2014 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 22-23.04.2014r.
dot. postępowania przetargowego na świadczenie usługi przeprowadzenia kursów
certyfikowanych w ramach projektu „Edukacja bez granic”.
Uprzejmie informuję, iż w dniach 22-23.04.2014r. wpłynęły następujące pytania, dotyczące
przedmiotowego postępowania:
Pytanie nr 1
Zamawiający podaje w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Część 1 - kurs ECDL
Core,

iż przewidywana liczba uczestników zajęć wynosi 20 osób, po 10 osób w grupie.

Jednocześnie zastrzega, że liczba uczniów może zostać zmniejszona lub zwiększona o max.
50%. Czy to oznacza że istnieje możliwość przysłania 12-14 uczestników, w dwóch grupach
czyli w grupie 10 osobowej i drugiej grupie 2 lub 4 osobowej? Czy w takiej sytuacji, istnieje
możliwość połączenia małych grup w jedną 12 -14 osobową ?

Odpowiedź na pytanie nr 1
Zamawiający przewiduje utworzenie grup maksymalnie 10-cio osobowych. Oznacza to, że w
przedstawionej w pytaniu sytuacji, utworzone zostałyby 2 grupy składające się z 6-7 osób.
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Pytanie nr 2
Zamawiający podaje w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 4 Termin
wykonania zamówienia: maksymalnie do 30.09.2014 r, natomiast we wzorze umowy w par. 4
Termin wykonania zamówienia: zakończenie maksymalnie do 31.05.2014. Proszę o wyjaśnienie
która data jest obowiązująca i która zostanie wpisana do umowy?

Odpowiedź na pytanie nr 2
Obowiązującą datą jest data 30.09.2014 r. W związku z błędną datą wpisaną we wzorze
umowy, Zamawiający dokona zmiany SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 3
Zamawiający wymaga od Wykonawców „posiadania doświadczenia w przeprowadzaniu certyfikowanych kursów ECDL Core - min. 4 należycie zrealizowane kursy grupowe na przestrzeni
ostatnich 3 lat licząc od ostatecznego terminu składania ofert”. Czy wymóg ten dotyczy konkretnej osoby prowadzącej kurs czy Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 3
Wymóg którego dotyczy pytanie odnosi się do osób, którymi dysponuje Wykonawca. Oznacza
to, że każda osoba mająca prowadzić kursy powinna posiadać doświadczenie opisane w
punkcie 5.2 SIWZ.

