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Kowalewo Pom., dn. 20.11.2014 r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia z
podstawowej obsługi komputera oraz Internetu dla beneficjentów projektu. pn „Likwidacja barier
wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie” współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość”
Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
W związku ze złożonymi pytaniami do treści zapytania ofertowego poniżej przedstawiamy treść pytań
i odpowiedzi:
Pytanie nr 1
Dot. Zapytanie ofertowe, strona 7, punkt 4:
" Wykaz co najmniej 1 wykonanej usługi w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie o wartości min. 30.000,00 zł brutto każda, odpowiadających swoim rodzajem usługom
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, przy czym
należyte i nie budzące zastrzeżeń wykonanie zamówienia potwierdzone musi być dokumentami
potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia - referencje"
Zapytanie: Jeżeli firma działa powyżej trzech lat, jakie referencje powinna przedstawić? Czy referencja
dotyczyć może dowolnego, zrealizowanego projektu szkoleniowego?
Odpowiedź:
Przedstawione przez firmę referencje powinny dotyczyć zrealizowanego projektu na szkolenia związane
z obsługą komputera oraz internetu.
Pytanie nr 2
Dot. Cateringu.
C. Catering dla uczestników szkolenia
1."Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania cateringu w trakcie szkolenia grupowego dla
uczestników, tzn. Wykonawca zapewni dla uczestników szkolenia dwie przerwy kawowe, na które będą
składały się: napoje gorące (kawa, herbata), mleczko, cukier, napoje zimne (woda mineralna gazowana,
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niegazowana), ciastka koktajlowe oraz jeden ciepły posiłek dziennie w ilości dostosowanej do potrzeb
grupy szkoleniowej,"
I.A.Wykonawca zobowiązany jest:
5. Opracować harmonogram i program kursu uwzględniający dzienny czas trwania zajęć nie dłuż szy
niż 6 godzin dydaktycznych (45 min.) oraz przerwy, rozpoczynających się nie wcześniej niż o godzinie
9:00 i kończących się nie później niż o godzinie 20:00. Szkolenia odbywać się będą w tygodniu i/lub w
weekendy w/w przedziale czasowym.
Zapytanie: Rozumiem, że szkolenia dla każdej z grup należy rozbić na co najmniej dwa dni, tak? Np. 2
dni po 4h lub 1 dzień 6h, drugi dzień 2h lub inne podziały. Czy w każdym dniu, jeżeli dana grupa
szkolona będzie jedynie przez 2h, należy zapewnić ciepły posiłek?
Odpowiedź:
W dniu 19.11.2014 r. nastąpiła zmiana treści zapytania ofertowego znajdującego się na stronie
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/.,
„Zakres modyfikacji jest następujący:
W pkt. I.A.1.
było:
„Przeprowadzić szkolenie dla każdej z 18 grup liczącej średnio po 19 osób w wymiarze po 8 godzin (45
min + 15 min) na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie, z możliwością dodatkowego udziału opiekuna
uczestnika szkolenia niepełnoletniego lub niepełnosprawnego.”
powinno być:
„Przeprowadzić szkolenie dla każdej z 8 grup (liczącej średnio po 19 osób) w wymiarze po 18 godzin
(45 min + 15 min) na grupę na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie, z możliwością dodatkowego
udziału opiekuna uczestnika szkolenia niepełnoletniego lub niepełnosprawnego.”
W pozostałym zakresie ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ pozostaje niezmieniona.”
Na grupę przypada 18 godzin szkolenia czyli średnio 3 dni po 6 godzin.
Tak każdej grupie należy zapewnić ciepły posiłek dziennie.
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