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 Zgodnie z pkt VIII „OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ” w 

dniu 11.02.2010 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. Czy Zamawiający określając czas trwania poszczególnych części zamówienia oraz 

modułów ma na myśli godziny zegarowe czy dydaktyczne? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Godziny zegarowe, w tym 5 minut przerwy w zajęciach dydaktycznych na każdą godzinę 

zegarową. 

 

Pytanie 2 Wykonawcy: 

1. W części dotyczącej „coachingu” Zamawiający napisał, iż wykonawca zapewnia 

zwrot kosztów dojazdu na zajęcia indywidualne i grupowe. Czy w związku z tym w 

tej części zamówienia będą też zajęcia grupowe, o których nie ma mowy w SIWZ 

(tylko indywidualne)? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tylko zajęcia indywidualne. 

 

Pytanie 3 Wykonawcy: 

1. Czy 6 zł/osoba jako max. zwrot kosztów dojazdu na szkolenie to suma określająca 

podróż uczestnika w jedną stronę czy obie? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zgodnie z SIWZ „tam i z powrotem” – w obie strony. 



 

 

 

Pytanie 4 Wykonawcy: 

1. Czy zajęcia grupowe z części drugiej (własna firma) mogą być prowadzone tego 

samego dnia np. w poniedziałki i wtorki: 1 grupa 12.00 - 16.00 , druga grupa 16.00 - 

20.00 przy zachowaniu zapisu z SIWZ, iż mają odbywać się tylko dwa razy                   

w tygodniu? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie określa planu zajęć dla poszczególnych grup. Podziału dokona Wykonawca 

w uzgodnieniu z uczestnikami projektu i w zgodzie z zapisami SIWZ. 

 

Pytanie 5 Wykonawcy: 

1. Według jakiej wizualizacji wykonawca zapewnia długopisy, notatniki, teczki? 

 

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. 
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