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ZP.271.5.2020 
 

Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczącej postępowania o zamówieniu publicznym na usługi 
społeczne  na usługę pn.: Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych                           

31 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im.  K. Deki Deczyńskiego w Pęczniewie z filią                       
w Brzegu z terenu Gminy Pęczniew  w ramach projektu „Szkoła równych szans”.  

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne ogłoszonego 

na stronie BIP w dniu 17.04.2020 roku oraz w  bazie konkurencyjności w dniu 17-04-2020 roku, numer 
ogłoszenia 1242789 na usługę: Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 31 nauczycieli ze 
Szkoły Podstawowej im.  K. Deki Deczyńskiego w Pęczniewie z filią w Brzegu z terenu Gminy Pęczniew  
w ramach projektu „Szkoła równych szans”. 

 
W związku z zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści SIWZ Zamawiający udziela 

następujących wyjaśnień: 
 

Dotyczy sposobu organizacji szkoleń? 
Moduł I: 
1. Tytuł szkolenia: „Jak wykorzystać technologie informatyczne na zajęciach”. 
2. Tytuł szkolenia: Wykorzystanie zasobów Internetu w edukacji – praca w "chmurze”. 
 
Pytanie 1 – Czy szkolenie 8-godzinne mogą zostać zrealizowane w sobotę lub niedzielę, a 16- godzinne 
w sobotę i niedziele po 8 godz. dziennie? 
Pytanie 2 – Czy każda z grup będzie zawierała ok 10 osób, jest to istotne z punku widzenia 
zabezpieczenia sprzętu komputerowego (laptopów). 
 
Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający informuje, iż szkolenia nie mogą odbywać się w sobotę lub 
niedzielę, ani w dni ustawowo wolne od pracy . W związku z tym szkolenia nie mogą odbywać się po 8 
godzin dziennie w sobotę i niedzielę.  
 
 Odpowiedź na pytanie 2: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ do przeszkolenia w ramach 
wskazanych w pytaniu szkoleń jest łącznie 31 nauczycieli. Ze względu na podział na 3 grupy dopuszcza 
się utworzenie 1 grupy powyżej 10 osób czyli np. podział na zajęciach 1 grupa 11 osobowa i 2 grupy po 
10 uczestników. 
 
Moduł II: 
1. Tytuł szkolenia: „Wspomaganie szkoły w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów na różnych 
zajęciach” 
2. Tytuł szkolenia: „Nowoczesne metody aktywizujące wspierające procesy uczenia się i rozwijania 
kompetencji kluczowych w grupie dzieci starszych”. 
3. Tytuł szkolenia: ,, Identyfikowanie i diagnozowanie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów”. 
Pytanie 1 – Czy każde ze szkoleń może zostać zrealizowane w sobotę i niedziele po 8 godz. dziennie? 
 
Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający informuje, iż szkolenia nie mogą odbywać się w sobotę lub 
niedzielę, ani w dni ustawowo wolne od pracy . W związku z tym szkolenia nie mogą odbywać się po 8 
godzin dziennie w sobotę i niedzielę. 
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Moduł III: 
1. Tytuł szkolenia: „Patrz", co mówią dzieci. Analiza pedagogiczna i psychologiczna rysunków 
dziecięcych”. 
2. Tytuł szkolenia: ”Nadpobudliwość psychoruchowa”. 
3. Tytuł szkolenia:” Rozmowa z trudnym rodzicem – trening umiejętności interpersonalnych”. 
4. Tytuł szkolenia: ,,Diagnozowanie procesów grupowych”. 
 
Pytanie 1 – Czy każde ze szkoleń może odbyć się w sobotę lub niedzielę? 
 
Pytanie 2 – Czy każde ze szkoleń obejmuje grupę do 5 osób, tzn., że Wykonawca w ramach każdego 
szkolenia zrealizuje po 2 grupy i przeszkoli max. 10 osób? 
 
Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający informuje, iż szkolenia nie mogą odbywać się w sobotę lub 
niedzielę, ani w dni ustawowo wolne od pracy .  
 
Odpowiedź na pytanie 2: Tak. Zamawiający informuje, że planowana liczba osób do przeszkolenia w 
ramach wskazanych szkoleń w Module III wynosi 10 nauczycieli. 
 
 
W ramach warunków dostępu oraz w ramach kryterium oceny ofert Wykonawca ma wykazać się co 
najmniej 1 osobą, posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia 
szkoleń/warsztatów/zajęć z zakresu podniesienia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli. 
W ramach kryterium dodatkowo punktowanego osoba ta ma wykazać się dodatkowym 
doświadczeniem, aby uzyskać maksymalną liczbę punktów. Na potwierdzenie czego Wykonawca ma 
uzupełnić załącznik nr 2.4. oraz załączyć poświadczenie/ referencje z wykonanych przez tę osobę usług. 
 
Pytanie 1 - Proszę o informacje w jaki sposób Wykonawca ma opisać doświadczenie eksperta aby 
uzyskać max. Liczbę punktów? Czy wystarczy, jeśli opisze doświadczenie i załączy referencje z 
przeprowadzonego 1 szkolenia? 
 
Odpowiedź na pytanie 1:  Zgodnie z pkt VIII.3 ogłoszenia Kryterium: Doświadczenie osób skierowanych 

do realizacji zamówienia (D), maksymalną liczbę punktów wykonawca otrzyma, jeżeli osoba 

skierowana do realizacji zamówienia posiada: 

- co najmniej 6-10-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia szkoleń/warsztatów/zajęć 

z zakresu podniesienia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli. 

Wykonawca powinien zatem wykazać w załączniku nr 2.4, że osoba, którą skieruje do realizacji szkoleń 

w okresie 6-10 lat prowadziła szkolenia/warsztaty/zajęcia z zakresu podniesienia umiejętności i 

kompetencji zawodowych nauczycieli, tj. wskazuje w poszczególnych latach, jakie 

szkolenia/warsztaty/zajęcia były przez tą osobę prowadzone i odpowiednio do tego wykazu załącza 

referencje wystawione tej osobie w związku z przeprowadzeniem wykazanych zajęć.  

Zamawiający nie wskazał min. liczby szkoleń, jakimi ma wykazać się ekspert w okresie 6-10 lat, ale mało 

prawdopodobne jest, aby 1 szkolenie było wykonywane przez okres 6-10 lat.  

Zamawiający wskazuje przykładowy sposób wykazania doświadczenia: 

04.2012 r. – szkolenie nauczycieli …..pt.: …………………….. 
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10.2012 r. - szkolenie nauczycieli …..pt.: …………………….. 

05.215 r. - szkolenie nauczycieli …..pt.: …………………….. itd. … 

 
Pytanie 2 – Ile szkoleń ma wykazać Wykonawca na potwierdzenie posiadania min. 6 letniego 
doświadczenia? Jeśli wykaże jedno szkolenie sprzed 6 lat i szkolenie aktualne oraz potwierdzi to 
referencjami, to będzie to uznane za wystarczające doświadczenie? 
 
Odpowiedź na pytanie 2: W sytuacji opisanej powyżej wykonawca nie potwierdza 6-letniego 

doświadczenia. Aby wykazać 6-letnie doświadczenie, musi wykazać zrealizowane szkolenia przez 6 lat 

(w okresie 6 lat). Wykazanie 1 szkolenia sprzed 6 lat i 1 szkolenia obecnego świadczyć będzie o 2-letnim 

doświadczeniu. 

Zamawiający nie ma bowiem dowodu na to, że w okresie między pierwszym wskazanym szkoleniem                      

a bieżącym ekspert zdobywał oczekiwane doświadczenie. 

 
Pytanie 3 - Czy może wystarczy, że Wykonawca poświadczy od ilu lat współpracuje z ekspertem i 
załączy poświadczanie takiej współpracy? 
 
Odpowiedź na pytanie 3:  W celu potwierdzenia doświadczenia eksperta Zamawiający, zgodnie z 

treścią ogłoszenia, wymaga wykazania doświadczenia zawodowego w określonym w ogłoszeniu 

zakresie. O posiadanym doświadczeniu świadczą wykonane przez eksperta szkolenia dla nauczycieli, 

które zostaną wskazane w załączniku nr 2.4 oraz dokumenty potwierdzające jakość wykonanych usług, 

np. referencje. Referencje lub inne dokumenty potwierdzające jakość wykonanych usług wystawia 

odbiorca tychże usług, a nie osoba współpracująca z ekspertem.  

 
Pytanie: W formularzu ofertowym Zamawiający w punkcie 6 oczekuje wskazania ewentualnych 
podwykonawców. Czy wystarczy jeśli zostanie wykazane, że podwykonawcą będzie firma/instytucja 
np. wynajmująca sale szkoleniową bez wskazania konkretnego podwykonawcy?  
 
Odpowiedź na pytanie:  Zgodnie z treścią formularza oferty w pkt 6 wykonawca wskazuje dane 

konkretnego podwykonawcy, o ile na tym etapie dane te są mu wiadome. Powołany pkt 6 brzmi: 

ZAMIERZAMY powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom 

(o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców). 

 
 
 
Pytanie: Czy Wykonawca może wynająć salę szkoleniową w szkole, w której będzie realizowane 
szkolenie? Jeśli nie, proszę o informacje, czy Urząd Gminy posiada salę z dostępem do Internetu, którą 
Wykonawca będzie mógł wynająć?  
 
Odpowiedź: Wykonawca winien samodzielnie uzyskać informacje o ewentualnej możliwości wynajmu 
sal w budynku szkoły. Zamawiający nie posiada wiedzy w tym zakresie. Natomiast wyjaśniamy, iż Urząd 
Gminy nie posiada sali z dostępem do Internetu, którą mógłby wynająć. 
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Pytanie: Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający za zrealizowaną usługę zapłaci Wykonawcy całą 
kwotę wpisaną w formularz oferty, bez względu na liczbę osób które ukończą szkolenie. W module III 
Zamawiający napisał, że każde ze szkoleń będzie realizowane w grupach do 5 osób, czyli rozumiemy, 
ze mogą to być mniejsze grupy, dodatkowo Wykonawca na wypełnić załącznik nr 2.5 pokazując ceny 
jednostkowe za uczestnika.  
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż warunki dotyczące zapłaty wynagrodzenia za wykonanie 
przedmiotu umowy w pełni zostały określone w złączniku nr 4 wzorze umowy do SIWZ. Zgodnie z 
zapisami SIWZ cena wskazana przez wykonawcę ma charakter ryczałtowy i nie ulega zmianom bez 
względu na liczbę osób, które w szkoleniu wezmą udział. 
 
 
Pytanie: Zamawiający wymaga, aby oferta została doręczona pocztą, za pośrednictwem kuriera lub 
osobiście do Urzędu. Czy w dobie aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz dbałości o własnych 
pracowników oraz pracowników Wykonawcy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłania oferty mailem? 
 
Odpowiedź: Zamawiający określił w pkt. XI SIWZ formę w jakiej dokumenty mają być składane oraz                      
w pkt. IX ogłoszenia - dopuszczalne formy składania ofert. Zamawiający nie wyraża zgody na przesłanie 
ofert w inny sposób niż określony w SIWZ oraz ogłoszeniu.  
 
 
 
 
 

 
Wójt Gminy 

 
/-/ Marcin Janiak 

 


