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dot. postępowania na usługę społeczną pn.: 

Szkolenia dot. współpracy i komunikacji ze studentami dla kadry dydaktycznej Politechniki 

Gdańskiej w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej”. 

 

Zamawiający, Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, prowadząc 

postępowanie w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania 

dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną. Zamawiający udziela odpowiedzi na 

pytania.  

Pytanie:  
W załączniku nr 4 do ogłoszenia Wykaz doświadczenia zespołu trenerów dot. postępowania na 
przeprowadzenie szkolenia ze współpracy i komunikacji ze studentami dla kadry dydaktycznej 
Politechniki Gdańskiej w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” 
w tabeli kolumna ,,Doświadczenie trenera – liczba godzin przeprowadzonych szkoleń (prosimy wpisać 
szkolenia zrealizowane w formie stacjonarnej w ciągu ostatnich 2 lat)"  
Nazwa szkolenia: …………..  
Data realizacji szkolenia: ….. 
Liczba godz.: …………………  
Odbiorca usługi: …………….  
Pod tabelą  
Uwaga  
1. Można wskazać max 3 osoby.  
2. 2-letni termin jest liczony od dnia składania ofert.  
3. Godzina szkolenia jest rozumiana jako 45 min. zajęć realizowanych w formie stacjonarnej. 
Szkolenie w formie e-learningowej oraz akademickie zajęcia dydaktyczne nie będą brane pod uwagę.  
4. Ocenie będą podlegały wyłącznie szkolenia z tematyki metod wizualizacji danych i tworzenia 
atrakcyjnych prezentacji.  
Czy jest to błąd w opisie tabeli...? 
 

Odpowiedź:  
Zamawiający wyjaśnia, że omyłkowo wpisano w pkt 4 „Ocenie będą podlegały wyłącznie szkolenia 
z tematyki metod wizualizacji danych i tworzenia atrakcyjnych prezentacji.” Prawidłowym zapisem jest: 
„Ocenie będą podlegały wyłącznie szkolenia dot. współpracy i komunikacji.” 
 

W związku z powyższą odpowiedzią zmianie ulega zapis: 

W załączniku nr 4 do ogłoszenia pkt 4 pod tabelą otrzymuje brzmienie: „Ocenie będą podlegały 

wyłącznie szkolenia dot. współpracy i komunikacji.” 

W Rozdziale VII pkt 1.1.2 ogłoszenia przypis dolny otrzymuje brzmienie: „Godzina szkolenia jest 

rozumiana jako 45 min. zajęć realizowanych w formie stacjonarnej. Szkolenie w formie e-learningowej 

oraz akademickie zajęcia dydaktyczne nie będą brane pod uwagę. Ocenie będą podlegały wyłącznie 

szkolenia z tematyki dot. współpracy i komunikacji. Okres 2 lat liczony od terminu składania ofert.” 
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Powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany stanowią integralną część ogłoszenia 

o zamówieniu na usługę społeczną.   

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie. 
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