Nr sprawy: ZP.30.2020
Gdańsk, 8 stycznia 2021 roku
WYJAŚNIENIA OGŁOSZENIA
dotyczy postępowania prowadzonego na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdział 6
„Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz
zgodnie z art. 138o ustawy Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro pod nazwą organizacja i
przeprowadzenie kursów językowych.
Na podstawie rozdz. V ust. 3 IDW (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia) Zamawiający udziela odpowiedzi na
pytania Wykonawców.
Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Ogłoszenia i są wiążące dla Wykonawców przy
opracowywaniu ofert.

Pytanie 1
Czy biorą Państwo pod uwagę zajęcia prowadzone przez polskiego lektora ale specjalistę w swoim
zawodzie (wykształcenie kierunkowe plus staż pracy w zawodzie)?
Odpowiedź
Warunek udziału w postępowaniu dotyczący doświadczenia oraz kwalifikacji osób skierowanych do
realizacji zamówienia został określony w rozdz. X ust. 2 IDW. Wszystkie określone tam wymagania
muszą zostać spełnione przez lektora.
Pytanie nr 2
Czy zajęcia 2x90 minut mogą odbywać się w jednym dniu jedne po drugim, bo chcą Państwo utworzyć
dwie grupy na różnych poziomach zaawansowania, czy raczej myślą Państwo o jednej grupie z którą
zajęcia miałyby się odbywać dwa razy w tygodniu w inne dni?
Odpowiedź
W zajęciach uczestniczyć będzie 1 grupa kursantów. W ramach kursu planowane są 84 lekcje, które
odbywać się będą dwa razy w tygodniu po 90 minut.

Pytanie nr 3
O jakich godzinach Państwo myślą, poranki, w trakcie pracy, czy wieczory oraz jak długo chcieli by
Państwo, aby trwała umowa?
Odpowiedź
Zajęcia będą odbywały się poza godzinami pracy. Pracownicy Zamawiającego pracują w godz. 8:00 –
16:00.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia został określony w rozdz. III IDW.
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