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Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego 

Pytanie 

Czy w zestawieniu osób, które będą realizowały zamówienia wystarczy imię, 

nazwisko czy trzeba wpisać funkcję ( trener, mentor) ?  

Odpowiedź 

W zestawieniu osób, które będą realizowały zamówienie należy podać takie 

informacje, z których będzie jednoznacznie wynikało jaką będą pełniły funkcję w 

trakcie realizacji zamówienia. 

 

Pytanie 

Czy macie Państwo wzory na CV? 

Odpowiedź 

Nie, nie mamy wzorów CV, akceptowane są powszechnie przyjęte wzory takich 

dokumentów. 

 

Pytanie 

Czy wykładowca, który posiada doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń z zakresu 

coachingu spełni Państwa oczekiwania? 

Odpowiedź 

Zgodnie z zapytaniem wymagane jest  minimum 3 letnie doświadczenie  

w prowadzeniu szkoleń, w tym doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 5 

szkoleń z zakresu tematyki przedmiotu zamówienia. Tak więc wykładowca może 

mieć doświadczenie w realizacji różnorodnych szkoleń ale musi spełniać warunek 

związany z tematyką zamówienia. 

 

Pytanie 

Ile godzin dziennie dopuszczacie Państwo realizację zajęć? 

Odpowiedź 

Nie ma preferencji co do rozkładu dnia. To jest decyzja Oferenta. 

 

Pytanie 

W jakim okresie czasowym wykładowca musi posiadać doświadczenie 5 szkoleń ? 

czy referencje z np. 2012 roku będą potwierdzeniem spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu ? 

Odpowiedź 

W zapytaniu nie wskazano z jakiego okresu czasu mają być referencje. Wskazano, 

że wykładowca/trener musi mieć doświadczenie w realizacji min. 5 szkoleń 

związanej z tematyką zamówienia tj. wdrożenie zmiany systemowej w Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim. 
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Pytanie 

W przypadku grupowych zajęć z doradztwa zawodowego w liczbie 50 godzin, czy 

terminy oraz ilość godzin ustalana jest z Zamawiającym czy mają państwo odgórnie 

ustalone terminy ? 

Odpowiedź 

Terminy i ilość godzin ustalane są z Zamawiającym. 

 

Pytanie 

Catering nie jest przewidziany w ramach szkoleń ? 

Odpowiedź 

Catering jest po stornie Zamawiającego. 

 

Pytanie 

Dojazd na szkolenia wyjazdowe jest po stornie zleceniodawcy ? 

Odpowiedź 

Dojazd trenera/wykładowcy jest po stronie ZLECENIOBIORCY. Dojazd uczestników 

jest po stronie ZLECENIODAWCY. 

 

 

 


