
Dzień dobry 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego nr 6/2020 dotyczącego przeprowadzenie szkolenia zawodowego 
wraz z egzaminem zewnętrznym dla 20 Uczestników/Uczestniczek projektu „Spirala do sukcesu" 
zwracam się z następującymi pytaniami, które mają istotne znaczenie dla obliczenia ceny usługi. 

1. Czy szkolenie będzie realizowane dla 1 grupy 20 osobowej czy też dla kilku grup np 10 osobowych   
też 5 osobowych. 

Jako Realizator Projektu nie wskazywaliśmy ilości grup tylko ilość Uczestników, tak aby potencjalni 
Wykonawcy mogli oszacować koszty przeprowadzenia szkolenia. Jednak ze względu na obecną 
sytuację epidemiologiczną rekomendujemy podział na Uczestników/Uczestniczki na dwie grupy 
szkoleniowe po 10 osób. 

Stosowne zapisy zostały wprowadzone w treści zapytania ofertowego w Rozdziale II.  

2. Czy szkolenia należy przeprowadzić w jednej z podanych miejscowości tj. Rzeszów/Łańcut czy też dla 
1 grupy w Rzeszowie dla kolejnej w Łańcucie czy też część zajęć w jednej miejscowości a część w drugiej 
miejscowości. 

Jako Realizator rekomendujemy realizacje działań zarówno w Rzeszowie jak i w Łańcucie. Miejsce 
realizacji szkolenia zostało wskazane przez uczestników projektu na podstawie przeprowadzonych 
ankiet dotyczących najbardziej dogodnej i skomunikowanej lokalizacji. 

Jednocześnie wnoszę o zmianę zapisu paragraf 3 punkt 1 umowy, który 

sugeruje, że Zamawiający zapłaci wykonawcy wyłącznie za osoby, które ukończą szkolenie i zaliczą 
egzaminy. Tym samym wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za osoby, które uczestniczyły w 
szkoleniu ale nie zaliczyły go z różnych przyczyn np. nie przystępując do egzaminu końcowego, 
poprawkowego. 

Zgadzamy się z Pana uwagą. Zapis w umowie był błędnie skonstruowany i powinien brzmieć:  

Z tytułu należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
w wysokości …. zł (słownie: …. złotych) brutto, za jednego Uczestnika/Uczestniczkę Projektu, który/-
a ukończy szkolenie. 

Z tytułu organizacji egzaminu zewnętrznego Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości …. zł 
(słownie: …. złotych) brutto, za jednego Uczestnika/Uczestniczkę Projektu, który/-a przystąpił do 
egzaminu. 

Łącznie Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ………….zł (słownie ………złotych) brutto. 

Stosowne zmiany zostały naniesione w umowie.  

 

W związku z prowadzonymi zmianami okres składania ofert zostaje wydłużony do dnia 27.08.2020 r. 
do godziny 9.00 

 

 


