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Gdańsk, dn.  11.06.2018 r. 

 

 

dot. ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej 

Pzp na przeprowadzenie szkoleń pn.: „Analiza i mapowanie procesów” dla pracowników Politechniki 

Gdańskiej ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” 

 

 

Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu na usługę 

społeczną. Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania. 

 

 

Pytanie 1: 

Czy protokół odbioru usługi szkoleniowej też jest referencją? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że pod nazwą „referencje” rozumie dokument, który będzie potwierdzał wykonanie 

wysokiej jakości szkoleń. 

 

Pytanie 2: 

W jaki sposób traktują Państwo realizacje cyklu kilku szkoleń w ramach większego projektu dla jednej 

firmy? Jako jedno szkolenie czy odpowiednio kilka? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami w ogłoszeniu o zamówieniu szkolenia są rozumiana jako 8h 

zajęć realizowanych w formie stacjonarnej, szkolenie w formie e-learningowej oraz akademickie zajęcia 

dydaktyczne nie będą brane pod uwagę. 

 

Pytanie 3: 

W jaki sposób traktują Państwo realizacje usług szkoleniowych w modelu otwartym gdzie w jednym 

szkoleniu biorą udział przedstawiciele wielu firm? Czy jest to uważane jako jedno szkolenie czy wiele 

odpowiadających  

liczbie przeszkolonych firm? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami w ogłoszeniu o zamówieniu szkolenia są rozumiana jako 8h 

zajęć realizowanych w formie stacjonarnej, szkolenie w formie e-learningowej oraz akademickie zajęcia 

dydaktyczne nie będą brane pod uwagę. 

 

Pytanie 4: 

Czy na każdą usługę wpisaną w załączniku nr3 musimy dołączyć referencję? Czy wystarczą 4 referencje, a 

wpisanych w tabeli może być więcej szkoleń? Jak wówczas punktuje się wykaz usług według ilości 

referencji czy wg wykazu w tabeli? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami w ogłoszeniu o zamówieniu do wykazu szkoleń należy 

dołączyć referencje od co najmniej 4 klientów potwierdzające prowadzenie wysokiej jakości szkoleń 

 

Pytanie 5: 

Czy na referencji musi być wymieniony trener czy wystarczy firma - wykonawca usługi i oświadczenie, że 

prowadził je konkretny trener? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że do wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, 

można dołączyć referencje wystawione dla firmy, jeśli dana usługa była świadczona przez trenera 

wskazanego w wykazie osób. 

 

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną.  

 

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 

 
                                                                                                           ZATWIERDZAM  
                                                                                                      
                                                                                                        mgr inż. Marek Tłok  
                                                                                                                      -//-  
                                                                                                             Kanclerz PG 

…………….....................................     
                                                                                                     (podpis kierownika zamawiającego  
                                                                                                                                     lub osoby upoważnionej)  


