Szczecin, dn. 25.01.2012r.

dotyczy: postępowanie o wyłonienie wykonawców na przeprowadzenie szkoleo w ramach realizacji projektu pn.
„Więcej wiem – lepiej zarządzam” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

Nawiązując do realizowanego przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne w Szczecinie projektu pn.:
„Więcej wiem – lepiej zarządzam”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, w odpowiedzi na Paostwa pytania,
uprzejmie informuję, że:
1. Jak należy rozumied zapis, że wykonawca będzie dysponował „1 osobą na każdą częśd
zamówienia"? Jeśli np. każda grupa kursu komputerowego jest umieszczona w SIWZ jako odrębna
częśd, czy to znaczy że wykonawca, składając ofertę na wszystkie grupy tego kursu musi
dysponowad tyloma wykładowcami ile jest grup? Odp.: Wykonanwca może zaproponowad, aby
jedna osoba prowadziła zajęcia w ramach kilku części. Intencją ww. zapisu było, aby każda z części
była obsługiwana przez min. jedną osobę.
2. Czy wykonawca będzie mógł ustalid konkretne terminy zajęd dia poszczególnych grup, tak aby

mieścił się z w podanym w SIWZ przedziale czasowym/ Odp.: Terminy (harmonogramy) zajęd
zostaną ustalone po wyborze wykonanwców w formie negocjacji z wykonanwcą, przy zachowaniu
założeo SIWZ.
3. Czy zapis mówiący o rozkładzie zajęd np. do kursu j. angielskiego : dwa do mech razy w tygodniu po

min. 3 godz. od poniedziałku do piątku oraz w soboty 5-5 godzin" należy rozumied, że zajęcia muszą
odbywad się zarówno w tygodniu jak i w soboty czy raczej można wybrad formę zajęd: popołudniami
lub w soboty? Odp.: Założenia projektu przewidują prowadzenia zajęd w danej grupie (w ramach
danej części zamówienia) zarówno w tygodniu, jak i w weekend.
4. Czy do kursu języka angielskiego Zamawiający przewiduje zakup podręcznika? Odp.: Zamawiający nie

przewiduje zakupu poręcznika. Aspekty dotyczące materiałów dydaktycznych dla uczestnik ów
projektu reguluje: Rozdział XIV, ust 3. pkt. 1, ppkt i SIWZ.
5. Czy proponowany do zajęd Wykładowca może byd pracownikiem Urzędu Miasta

Szczecin? Odp.: SIWZ nie reguluje w żaden sposób zastrzeżeo, co do form i instytucji w zakresie
zawartego już stosunku pracy oferenta.

