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Warszawa, 26-01-2017 

 
 
Wykonawcy 

 

 
Dot: Działania seminaryjne dla ZSK - Trenerzy. Znak sprawy: IBE/1/2017 

 
Odpowiedzi na pytania. Zestaw 2.  

 
Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 
759) Prawo zamówień publicznych w zawiązku z pytaniami, które wpłynęły do 
Zamawiającego od uczestników postępowania dotyczące specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia poniżej zamieszczamy treść skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z 
odpowiedziami:  
 
Zwracam się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dot. przygotowania projektu scenariusza/konspektu 
seminarium. 
W SIWZ w § 10 - Opis sposobu przygotowania ofert w pkt. 8 jest napisane: "Wykonawca opracuje i 
załączy także projekt scenariusza/konspektu seminarium. Będzie to scenariusz 1-dniowego 
seminarium dla grupy 25 uczestników (przedstawicieli administracji rządowej) dla zagadnienia pt. 
„Zapewnienie jakości procesu nadawania kwalifikacji spoza systemów oświaty i szkolnictwa 
wyższego”. 
natomiast dalej  
w § 14 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert w pkt. 5 jest napisane cyt. "W 
kryterium „Projekt scenariusza/konspektu seminarium” – członkowie Komisji Przetargowej 
dokonają indywidualnej oceny projektu scenariusza/konspektu przygotowanego przez Wykonawcę 
dla zagadnienia pt. „Zadanie zewnętrznego podmiotu zapewniania jakości w odniesieniu do 
współpracy z instytucją certyfikującą". 
W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie, jaki jest właściwy tytuł projektu 
scenariusza/konspektu seminarium, jaki należy przygotować i załączyć do przedmiotowej oferty - 
czy ma to być konspekt seminarium pn. „Zapewnienie jakości procesu nadawania kwalifikacji spoza 
systemów oświaty i szkolnictwa wyższego” czy ma to być konspekt seminarium pn. "Zadanie 
zewnętrznego podmiotu zapewniania jakości w odniesieniu do współpracy z instytucją 
certyfikującą". 
 
Odp. Prawidłowy temat oczekiwanego projektu scenariusza został wskazany w §14, tzn. 
"Zadanie zewnętrznego podmiotu zapewniania jakości w odniesieniu do współpracy z instytucją 
certyfikującą".  
Niniejsza odpowiedź stanowi sprostowanie informacji zamieszczonej w §10 ust. 8. 
Konsekwentnie, sprostować należy błędnie przywołany tytuł w Załączniku nr 5 – Formularz 
Ofertowy.  (załącznik 5). 
 
 
 
 
 

 


