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       Sępólno Krajeńskie 27 marca 2018 r. 

OPS.WR.271.2.1.2018 

Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu 

dotyczy: przetargu nieograniczonego NA ORGANIZACJĘ, PRZEPROWADZENIE 
ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH, SPOTKAŃ GRUPOWYCH I KURSÓW DLA 
UCZESTNIKÓW PROJEKTU „KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE 
KRAJEŃSKIM” 

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ  

 

Zamawiający, Gmina Sępólno Krajeńskie, informuje, iż do w/w postępowania 

zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze 

zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikację 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 1: 

Dot. zał. nr 1 szczegółowy opis zamówienia część 2 

Zgodnie ze specyfikacją Zamawiający wymaga, aby zajęcia prowadził 

lekarz/ratownik medyczny/pielęgniarka, posiadające wykształcenie wyższe. Z 

doświadczenia naszej firmy wynika, że wykładowcy posiadający średnie 

wykształcenie również świetnie prowadzą wyżej wymienione szkolenia. Stąd 

zwracamy się z prośba o zgodę na wykorzystanie przy realizacji kursu osób ze 

średnim wykształceniem. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymogów dotyczących 

trenera/szkoleniowca. 

Pytanie 2: 

Dot. zał. nr 1 szczegółowy opis zamówienia część 3 

Punkt 1 

Zgodnie ze specyfikacją Zamawiający wymaga aby 92 godziny zajęć praktycznych 

powinny odbywać się w miejscu świadczącym usługi zgodnie z tematem 

zamówienia. W praktyce jednak żaden zakład krawiecki nie jest w stanie przyjąć od 

razu 8 osób na kurs. Ponadto z doświadczenia wiemy, że kursy odbywające się w 

całości na sali są na wyższym poziomie. Wykładowca może się w całości poświęcić 

pracy                                  z uczestnikami. W związku z tym zwracamy się z prośbą 

o zgodę na realizację całości zajęć w sali. 
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 Odpowiedź do punktu 1: 

Zamawiający wymaga aby sala szkoleniowa była wyposażona w sprzęt niezbędny do 

realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić sprzęt, 

urządzenia, materiały niezbedne do prawidłowego i terminowego wykonania 

zamówienia. 

Punkt 2 

Zgodnie ze specyfikacją Zamawiający wymaga aby trener/szkoleniowiec posiadał 

minimum 3 – letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów kroju i szycia oraz 

udokumentowane wykształcenie wyższe. Nasi wykładowcy z zakresu szycia 

posiadają wieloletnie doświadczenie z prowadzeniem kursów oraz pracą krawiecką. 

Jednak żaden z wykładowców nie posiada wykształcenia wyższego, co poniekąd 

wynika                         z profesji jaką się zajmują. Stąd zwracamy się z prośbą o 

zgodę na wykorzystanie przy realizacji kursu osób z zawodowym i średnim 

wykształceniem.  

Odpowiedź do punktu 2: 

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w taki sposób, że załącznik nr 1 szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia część 3 pkt. 9 otrzymuje brzmienie: Wymogi: 

trener/szkoleniowiec - minimum 3- letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów 

kroju i szycia, udokumentowane wykształcenie średnie lub wyższe. 

Pytanie nr 3 

Zgodnie ze specyfikacją Zamawiający wymaga, aby 65 godzin zajęć praktycznych 

powinno odbywać się w miejscu świadczącym usługi zgodnie z tematem 

zamówienia. Jednak w miejscach tych może być problem ze spełnieniem wymagań 

dotyczących wykładowcy, a żaden ośrodek nie pozwoli na wprowadzenie na zajęcia 

praktyczne opiekuna z zewnątrz. Stąd zwracamy się z prośbą o zgodę na 

wykorzystanie przy realizacji części praktycznej wykładowców z wykształceniem 

średnim. 

Odpowiedź do punktu 3 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymogów dotyczących 

trenera/szkoleniowca. 

 

Zamawiający informuje, iż w części 5 pkt. 8 (Opiekun osób starszych, chorych i 

niepełnosprawnych) program kursu powinien być zgodny z krajowym standardem 

kwalifikacji zawodowych w zawodzie „Opiekunka domowa” dostępnym na stronie 

internetowej ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl 
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Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim 

Izabela Fröhlke 


