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 Zgodnie z pkt 7 „Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ” w dniu 13.01.2010 r. wpłynęło do 

Zamawiającego zapytanie Wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ: 

 

 

Dotyczy ogłoszonego przetargu:  

Wykonanie części doradczo – szkoleniowej projektu  „Lepszy start II – MOJA FIRMA – 

promocja rozwoju przedsiębiorczości w powiecie zawierciańskim”,  realizowanego przez 

PCPR w Zawierciu w ramach POKL 6.2.   
 

 

Pytanie 1 Wykonawcy: 

1. W części 2.1 zamówienia znajduje się stwierdzenie .....według wzoru wizualizacji 

dostarczonego poprzez Zamawiającego...... W Waszej specyfikacji nie znaleźliśmy takiego 

wzoru wizualizacji a tworząc kalkulację musimy wiedzieć czy według Waszego życzenia 

będziemy musieli każdemu zakupić teczko - aktówkę np. za 40,- zł, czy dobrej jakości 

skoroszyt np. za 8,- zł. Bardzo prosimy o wprowadzenie tego wzoru wizualizacji lub 

określenie kwoty jaka trzeba na to przeznaczyć. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Wzory wizualizacji materiałów informacyjnych, promocyjnych, materiałów szkoleniowych 

określone zostały w „Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach PO KL”. Są 

one ogólnie dostępne. Spośród wszystkich obowiązujących wybrane właściwe układy 

wzorów zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wyposażenia każdego uczestnika w długopis, 

notes i teczkę. Na zakupionych materiałach Wykonawca umieścić musi właściwą 

wizualizację. 

Zamawiający nie określa wartości tych materiałów, ani rodzaju, ani ich producentów. 

 

 

Pytanie 2 Wykonawcy: 

2. W części 2.2 zamówienia znajduje się stwierdzenie..... realizowanego w dni 

powszednie..... w naszym odczuciu istnieje podział na : 

- dni świąteczne;  

- dni robocze (zazwyczaj od poniedziałku do piątku);  

- dni powszednie (zazwyczaj od poniedziałku do soboty włącznie);  



 

Prosimy o odpowiedź czy również soboty mogą być brane pod uwagę jako dni szkolenia.  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

W dni robocze od poniedziałku do piątku. 

 

 

Pytanie 3 Wykonawcy: 

3.  Nasza firma posiada wpis do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Pracy na rok 2009 r.  

Wpis ten zgodnie z prawem i odpowiedzią jaką uzyskaliśmy z WUP jest aktualny do końca 

stycznia br. Zgodnie z prawem złożyliśmy kilka dni temu wniosek o uaktualnienie naszego 

wpisu. Uaktualnienie to może potrwać kilkanaście dni – nie jest to od nas zależne.  

W naszym przekonaniu mamy prawo startować w Waszym przetargu, jednakże prosimy o 

potwierdzenie naszego rozumowania bo w przeciwnym przypadku szkoda naszego czasu na 

opracowywanie oferty. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

W opisanej sytuacji należy przedłożyć pierwotny wpis wraz z kopią złożonego w WUP 

oświadczenia o kontynuacji działalności szkoleniowej w 2010 r. i kopią wydruku wniosku do 

WUP o aktualizację danych instytucji szkoleniowej.  

 

 

Pytanie 4 Wykonawcy: 

4. W punkcie 2.1 wspominacie o obowiązku cateringu dla uczestników wypisując co się 

w nim mieści, natomiast pod koniec punktu 2.2 stwierdzacie ....oraz poczęstunek dla 

uczestników szkolenia.....Prosimy o odpowiedź czy te obydwie formy znaczą to samo 

czy też przez poczęstunek rozumiecie coś innego, jeśli tak to o jaki poczęstunek chodzi.  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Pojęcia te użyte zostały zamiennie. Zamawiający pod użytymi pojęciami „catering” i 

„poczęstunek” rozumie zapewnienie tzw. „suszu konferencyjnego” (kawa, herbata, napoje, 

ciasteczka). Zamawiający w żadnym etapie nie przewiduje posiłków gorących obiadowych. 

 

 

Pytanie 5 Wykonawcy: 

5. W punktach 2.1 i 2.2.  jako miejsce realizacji tych części jest podane Zawiercie.  

W punkcie 2.3  Coaching nie znaleźliśmy wzmianki ustalającej miejsce realizacji tego 

zadania. Natomiast w pkt 4.7 oraz 4.8 pojawiają się stwierdzenia sugerujące że brany jest 

pod uwagę wyjazd.  Prosimy o sprecyzowanie, bo niestety nie jest to jasno określone, czy 

Coaching ma być realizowany w Zawierciu czy ta część jest planowana jako wyjazdowa. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Wszystkie etapy 2.1, 2.2, 2.3 realizowane mają być na terenie miasta Zawiercia. 

 

 

 



 

Pytanie 6 Wykonawcy: 

6. W punkcie  2.2 specyfikacji znajduje się stwierdzenie: ….szczegółowy program 

szkoleniowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia..... 

Niestety w naszym odczuciu tego załącznika w specyfikacji brakuje. Bardzo prosimy o jego 

przesłanie lub dołączenie na waszej stronie.  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że załącznikiem do ogłoszenia o przetargu jest SIWZ. W SIWZ 

rozwinięto zakres niezbędnych tematów szkolenia dzieląc je na moduły, których 

zrealizowania oczekuje Zamawiający.  

        

 

 

Specjalista ds. rekrutacji, monitoringu i ewaluacji 

Rafał Porc 

PCPR w Zawierciu 

 


