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DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH, KTÓRZY ODEBRALI OGŁOSZENIE NA USŁUGĘ
SPOŁECZNĄ

dotyczy: ogłoszenia na usługe społeczna edukacyjną przeprowadzenia szkolenia oraz
egzaminu Prince 2 Foundation dla studentów Wydziału Zarzpdzania i Ekonomii Politechniki

Gdańskiel

Realizowaną w ramach projektu pt. Kompetencje siłą napędową sukcesu studentów Wydziału
Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego oraz że projekt ten jest realizowany na podstawie umowy Zamawiającego z Narodowym
Centrum Badań i Rozwoju z dnia 22.02.2017 r. nr umowy POWR.03.01.00-00-K304/16-00

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO OGŁOSZENIA
Zamawiający — Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej udziela odpowiedzi na
zapytania od Wykonawcy dotyczącego treści przedmiotowego ogłoszenia:
Pytanie nr i:
Czy zamawiający wymaga podręczniki akredytowane do szkolenia PRINCE2 Foundation?
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający w załączniku nr 3 do ogłoszenia w pkt. 12 zapisał: Wykonawca zapewnia bezzwrotne,
materiały obejmujące zagadnienia szkolenia w języku polskim wzbogacone o przykładowe testy i
ćwiczenia (opracowanie, wydruk, dostarczenie) dla każdego uczestnika szkolenia oraz I egzemplarz
do dokumentacji projektu materiały mają mieć oznaczenia zgodnie z wytycznymi dotyczącymi
promocji projektu współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. (oznakowanie dostarczy
Zamawiający)”. Zamawiający nie wymaga podręczników akredytowanych do szkolenia PRl NCE2
Foundation.
Pytanie nr 2:
Czy zamawiający (Politechnika Gdańska) zapewnia sale szkoleniową ? W dokumencie „Ogłoszenie o
zamówieniu na usługę społeczną” akapit III podpunkt 7 widnieje zapis „Zamawiający zapewnia sale
dydaktyczną(...)”
Natomiast w Załączniku nr 3 do ogłoszenia w punkcie 6 widnieje zapis „Miejscem realizacji usługi jest
miejsce wskazane przez Wykonawcę na terenie Trójmiasta”
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający Politechnika Gdańska zapewnia salę szkoleniową. Zamawiający zmienia załącznik nr 1
do ogłoszenia Zamawiający zmienia zapis w pkt. 6 załącznika nr 3 do ogłoszenia.
Pytanie nr 3:
Czy Wykonawca ma zapewnić catering na szkolenie?
Odpowiedź na pytanie nr 3:
W ramach projektu nie zapewniamy cateringu (brak takiej pozycji w budżecie zadania), więc koszt
szkolenia nie powinien uwzględniać cateringu.

Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.
Niniejsza odpowiedź stanowi integralną część ogłoszenia na usługę społeczną.
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