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ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

DOTYCZY: ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/2017 O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ 50 TYS. PLN
NA PRZEPROWADZENIE  TRENINGÓW KOMPETENCJI  OSOBISTYCH SIĘ  W RAMACH REALIZACJI  PROJEKTU
„INWESTUJĘ W SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ”

I. W związku z wpłynięciem pytań informuję co następuje:

1. Czy uczestnikami szkoleń są osoby niepełnosprawne intelektualnie czy fizycznie? 
Odpowiedź:
Oferta musi być dostosowana dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową.

2. Czy przewidują Państwo możliwość realizacji zajęć w ramach jednego tygodnia (poniedziałek - piątek)
podczas jednej edycji? Czy wybrany wykonawca będzie mieć możliwość wpływu na termin zajęć bądź bę-
dzie mógł wskazać konkretne daty warsztatów (oczywiście w ramach miesiąca grudnia)?
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zajęć w ramach jednego tygodnia (poniedziałek -  piątek) podczas jednej
edycji. Zajęcia muszą odbywać się  w wyznaczone dni robocze (dwa dni w tygodniu) w godzinach popołu-
dniowych w danym miesiącu w którym przewidziana jest  usługa kiedy.  Terminy i  godziny zajęć będą
uzgadniane z Zamawiającym.

3. W treści zapytania widnieje zalecenie, aby wykonawca prowadził "nadzór wewnętrzny nad szkoleniem
służący podnoszeniu jakości organizowanego kursu" - proszę o doprecyzowanie, w jakiej formie taki nad -
zór powinien być prowadzony?
Odpowiedź:
Nadzór wewnętrzny ma polegać na wysokiej jakości świadczonej usługi przez Wykonawcę poprzez zasto-
sowanie odpowiednich form i metod pracy. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania bieżącej anali -
zy pod kątem właściwego doboru wykorzystywanych narzędzi celem wzbudzenia zainteresowania i chęci
udziału przez uczestników.

4. W ramach kryterium "program" wyodrębniony został "wewnętrzny sposób sprawdzenia efektów za-
jęć" - czy przez to właśnie rozumieją Państwo wspomniany w pyt. 3 "nadzór wewnętrzny"? Czy w ramach
tej części kryterium akceptowalnym i wystarczającym sposobem sprawdzenia efektów zajęć byłyby ankie-
ty na początek i koniec zajęć (tzw. pretesty i posttesty)?
Odpowiedź:
Ankiety na początku i na końcu zajęć (tzw. pretesty i posttesty) oraz ich analiza w formie pisemnej będą
akceptowalnym i wystarczającym sposobem na sprawdzenie efektów zajęć.
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Niniejszym informuję o dokonaniu następującej modyfikacji zapytania ofertowego:

II. Zmianie ulega punkt 10 zapytania ofertowego, który otrzymuje następujące brzmienie:

10. Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć do dnia 30 września 2017r. Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą
rozpatrywane. Ofertę należy przesłać mailem, w formie skanu na adres: rafalblaga@gmail.com

                         Z poważaniem

Alina Tarczyńska
Dyrektor

Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Lubinie
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