
Ft frd§*s*
gpgpp§j,*t<i*
Ę*źis;§§s {dą!&§Ę.+ łł§ł**}

Unia Europejsta
f§ł,*1^lrtr"-u1głec,:r, l '...' l

Pisno: CR7,P l L5 8 l 2a2O AZP
Gdynia dnia: 2020 -1L-L7

ODPOWIEDŻ
na zapJńania _1

szannuni państtło
Uczestn i,cy postępowania

Uprzejmie informrąjemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu
ogłoszenia o zamówieniu, w posĘpowaniu prowadzonym na podstawie art. 1380 ustawy z
dnią 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówięft Publicmych (tj.Dz.U- z 2Ol8 t- poz- 1986) w
trybie u§ługl społecznej na:

CR7,?l158l202alA7,P §zkolenie w zakresie rgzliczańa i planowania czasu pracy -
powtóne

Treść wspomnianej prośby jest nasĘpująca:

1. Opis przedrniotu zannówienia - pkt 8 lit. e - nZ,amawiający wymaga, aby

szkolerrie było przeprowadzone w grupach, tak aby było możJiwo§ć dyskusji,

zadawania p5ńań". W Zakesie zamówienia określona jest liczba ucre§§dków w ptzedńale

3-6 osób. Jest to jedna gfupa i jak Panstwo widzicie podział na jeszszs mniejsze jednostkt? Czy

przewidujecie Panstwo więksą ilofii osob lub cykliczrość szkoleń? Róvmież olrreślenie:

,,minimum 16 godzin lekcyjnych" nie jest określeniem precyzyjn},m jeżnh chodzi zamówienia

pŃliczne.

Odpowiedź : Zgdnie zrapisami ogłoszenia Zamawiający dopllsz-cz.amoźliwość szkolenia dla
3-6 osób zarówno w formie szkolenia otwartego, jak i zamkniętego. W związlru z powyższym w
prrypadku rcŃzasji zamówienia otwartego i dopuszczenia do udziału innych uczeshików,
Z,amawiający ocreĘe, Ńy hczba kursantów umożliwiała dyskusję, zadawnie pytaiy tak aby
osoby skierowane na szkolenie mialy komfort swobodnej, merytorycznej pracy warsztatowo-
dyskusyjnej. Dodatkowo, rapis odnosący się do minimum 16 godzn lekcyjnych, wskazuje, iż
Zamawająsy nie narzuca Slkonawcy sĄwnej liczĘ godzin. §zkolenie musi trwac min. 16 godzin
lekryjnych. Natomia§tnic nie stoi naprzeszftodzią aby WykonawcazaproponowałZamawĘącemu inne

szkolenie trwające więcej nż wymagany zakres.

W tym kontekście ZamawiĄący precyzyjnie określił zakres szkolęnia i nie ogranic7a w żaden sposób

§fokonawcy-
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2. Opis przedmiotu zamówienir - pkt 3 lit. k - ,Zamawiąiący dopuszcza formę rzkolenia

zarórłmo otwąrtego jak i zamkniętego graz udńń ucze§fidków w szkoleniach w róhym

terminie- po uągodnieniu zZamalńającym". W punkcie IV - OferĘ wańantowe i częściowe,

w pkt 1 r,mieszczacie Państwo zapis: ,,Zamawiający nie dopuszcza ,składania ofert

wąrianto.wyc.h". Jest to określenie, które praktycznie eliminuje rupŃ z Opisu przedmiofu

zamówienia pkt 3 lit h, i, j poniewaĘ przy założnńa któregokolwiek ze scenariuszy, cena

będzie znac;rĄca ńżna- Pomijam sam fakt, że pomi$zy szkoleniem online, a stacjonarnym bez

jakichkolwiek wymogów zę §trony Zamawiającego, 1r;żb@ńe duZa rozbieźność cenowa. W

formularzu OferĘ nie ma rozgranicrenia formy na online i stacjonamą co moźB spowodowac

ńożrnię niekorzystnej lub wygórowanej oferly.

Odpowiedź : W zwiryku z aktualną sytuacją pandemiczną i zdalnym nauczaniem
Z,amaitająły dopu.ścił ńźmę formy rcalizałji szkolenia Celem zapisow nie jest różnicowanie
opcji realizacji jednego szkolenią a umożliwienie jego reni|izaĄi w określonych warunlcach na
kóre to warunki Zamańający nię ma wpływu. Dlatego też przedstaitone w ogłoszeniu
warunki i opis przedmiotu zamówienia ma umożliwić realizaĄę szkoleń niezaleźnię od
zmiennych waruntOw co wszystko ma rłpływ na ofertę sHadaną pftszW}konawcę.
Cena oferty powinna stanowić cenę rynkową rakt6rą, uwzględniając koszĘ wykonania
zamówienia ataz konietzność osiągnięcia ptze:,z wykonawcę chociazby niewielkiego rysku,
wykonawe jest w stanie w sposób prawidłowy, terminowy, zgodny z zawańą rrmową oraz
z oczekiwaniami zamawiaiącego, wykonać pzedmiot zamówienia.

Spotądzlł:
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