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WSZYSCY OFERENCI 
 

 

          Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach określonych w art. 

130o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986) pn. 

Świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 3 edycji 

kursów: „Kurs - Kuchnia molekularna” dla 5 nauczycieli ZSP Nr 3, „Kurs - Zdobienie ciast 

metodą angielską” dla uczniów ZSP nr 1 oraz ”Kurs - Obsługa, eksploatacja i konserwacja 

urządzeń chłodniczych” dla 2 nauczycieli Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli w 

związku z realizowanym projektem pt. „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”. 

         Zamawiający – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli, działając na 

podstawie pkt. 6.3 Instrukcji udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne (Ogłoszenia o 

zamówieniu) udziela odpowiedzi na zadane pytanie: 

 

Pytanie 1: 

proszę również o wyjaśnienie treści zamówienia o której mowa w punkcie 2.3 tj. 

"Wykonawca zobowiązuje się zapewnić trenera, który powinien posiadać następujące kwali-

fikacje (...) 

- posiada wiedzę  co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych Z 

ZAKRESU PRZEDMIOTÓW LOGISTYCZNYCH dla młodzieży ponadgimnazjalnej lub 

- przedsiębiorca posiadający co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności 

gospodarczej W BRANŻY TRANSPORTOWEJ". 

Przedmiot zamówienia dotyczy raczej przedmiotów gastronomicznych i branży gastrono-

micznej stąd proszę o wyjaśnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 6 lutego 2019 zmodyfikował treść. Instrukcji udzielenia zamówienia 

publicznego na usługi społeczne (Ogłoszenia o zamówieniu). Treść pkt. 2.3. otrzymała 

następujące brzmienie:  

„ Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do: 

 Wykonawca zobowiązuje się zapewnić trenera do przeprowadzenia zajęć teoretycznych który 

powinien posiadać  następujące kwalifikacje: 

 kwalifikacje pedagogiczne – co najmniej kwalifikacyjny kurs pedagogiczny, 

 posiada wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu 

przedmiotów  i tematyki związanej z przedmiotem zamówienia, 

 przejąć odpowiedzialność materialną za powierzone mu mienie (m.in. sprzęt multimedialny),  



 

 zajęcia na kursie będą się odbywać wg harmonogramu ustalonego pomiędzy Zamawiającym 

i Wykonawcą przed rozpoczęciem szkolenia, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do ak-

ceptacji Kierownikowi projektu wstępny harmonogram na minimum 3 dni robocze przed jego 

rozpoczęciem; 

 prowadzić dokumentację przebiegu kursu stanowiącą: dziennik zajęć zawierający wymiar go-

dzin i tematy zajęć, listę obecności, rejestr wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończe-

nie kursu i uzyskane kwalifikacje; 

    wszystkie dokumenty dotyczące realizacji kursu będą zawierały informację o 

współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego i muszą zawierać logotypy zgodnie z aktualnymi wytycznymi Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa  Podkarpackiego na lata 2014-2020”. 

 


