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Odpowiedzi na pytania Wykonawców w związku z zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej 
NFOŚiGW rozeznaniem rynku na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkolenia:  

„Etyka w miejscu pracy” dla pracowników NFOŚiGW 

 

Pytanie 1: 

Z oferty wynika, że termin realizacji szkolenia jest do ustalenia z Wykonawcą, jednak prosiłabym  

o doprecyzowanie, czy dopuszczają Państwo ewentualność, że w ciągu jednego dnia wykładowca 

przeprowadziłby kilka szkoleń? Przykład: 3 dni szkolenia po 6 godzin dydaktycznych, czyli 3 dni, a podczas 

każdego z nich odbyłyby się dwa szkolenia (dla dwóch grup z sześciu)? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z pkt 2 zapytania ofertowego termin realizacji szkolenia ustalony zostanie z wyłonionym Wykonawcą, 
nie później niż do 15 grudnia 2017 r. 
Zamawiający nie dopuszcza realizacji szkolenia dla więcej niż jednej grupy tego samego dnia. 

 

Pytanie 2: 

Czy jedynymi dokumentami formalnie obowiązującymi w ofercie, który należy Państwu dostarczyć do 6 listopada 

do godziny 15:30 są: przesłany przez Państwa załącznik nr 1 oraz referencje i/lub kopia certyfikatu 

potwierdzające doświadczenie proponowanego przez Wykonawcę trenera? 

 

Odpowiedź: 

Wymagane przez Zamawiającego dokumenty zostały określone w zapytaniu ofertowym. 

 

Pytanie 3: 

Ponownie zwracam się do Pani z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi w sprawie Państwa zapytania 
ofertowego dotyczącego przygotowania, organizacji i przeprowadzenia szkolenia nt. „Etyka w miejscu pracy” 
dla pracowników NFOŚiGW, ponieważ z oferty wprawdzie wynika, że termin realizacji szkolenia jest do 
ustalenia z Wykonawcą, jednak z punktu widzenia naszej firmy jako potencjalnego Wykonawcy, kwestia 
dopuszczanych przez Państwa terminów wciąż jest niejasna. Stąd kolejne nasze pytania: 
- ile maksymalnie godzin dydaktycznych zakładają Państwo na jeden dzień? 
- które z poniższych wariantów dopuszczają Państwo w realizacji szkoleń?: 
a) 2 dni szkoleń po 9 godzin dydaktycznych następujących po sobie dzień po dniu 
b) 2 dni szkoleń po 9 godzin dydaktycznych w odstępie czasowym 
c) 3 dni szkoleń po 6 godzin dydaktyczne następujących po sobie dzień po dniu 
d) 3 dni szkoleń po 6 godzin dydaktyczne w odstępie czasowym 
e) 6 dni szkoleń po 3 godziny dydaktyczne następujących po sobie dzień po dniu 
f) 6 dni szkoleń po 3 godziny dydaktyczne w odstępie czasowym 
W każdym z wariantów możliwa jest do wykalkulowania inna cena za zlecenie, stąd Państwa precyzyjna 
odpowiedź realnie przyczyni się do opracowania najkorzystniejszej oferty. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza realizacji szkolenia dla więcej niż jednej grupy tego samego dnia (3 godziny 

szkoleniowe jednego dnia). 

Termin realizacji szkolenia dla każdej z sześciu grup będzie następował w uzgodnieniu z wyłonionym 

Wykonawcą. Zamawiający dopuszcza realizację szkolenia dla wszystkich 6 grup zarówno w odstępie czasowym, 

jak i (w wyjątkowych przypadkach) dzień po dniu. 

 


