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Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 

      

Do wszyskich Wykonawców 
ul. Wielicka 57/34, 30-552 Kraków 
 

       Nr postępowania:  
BZP nr 43476-2014 
z dnia 06.02.2014 r. 

  

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
przeprowadzenie i organizację warsztatu szkoleniowego na temat „Zarządzanie personelem 
nauczycielskim w oświacie”, obejmująca usługi edukacyjne (szkoleniowe), hotelowe  
i gastronomiczne,  w ramach realizacji projektu „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli  
w powiecie polkowickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

WYJAŚNIENIE  
Treści SIWZ 

 

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa 
Metodycznego w Polkowicach, działając zgodnie z art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - 
Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), wyjaśnia treść Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego: 

 

Pytanie 1: 

Czy ukończenie następujących kursów i szkoleń spełnia warunek  
formalny "certyfikowany trener" zapisany w SIWZ: 
 
a) Studia podyplomowe "zarządzanie w oświacie" w wymiarze - 190 h. 
b) Studia podyplomowe "kształcenie kadry pedagogicznej do prowadzenia  
kształcenia ustawicznego na odległość" - 360 h 
c) Kurs trenerów zarządzania - 24 h - poświadczone dyplomem 
d) ukończenie szkolenia "Zarządzanie zasobami ludzkimi" - 30 h -  
poświadczone certyfikatem. 
e) ukończenie internetowego kursu psychologii coachingu - 30 godzin -  
poświadczone świadectwem. 
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Odpowiedź: 

Tak. 

 
 
Zmawiający potwierdza terminy: 

1. Oferty należy składać do dnia 14.02.2014 r. do godz. 08:00 w siedzibie Zamawiającego  
tj. Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doradztwa 
Metodycznego w Polkowicach, ul. Targowa 1, 59 - 100 Polkowice (sekretariat), 

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.02.2014 r. o godz. 08:30 w siedzibie Zamawiającego: 
Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doradztwa 
Metodycznego w Polkowicach, ul. Targowa 1,  59 - 100 Polkowice, pok. Nr 10.  

 
 
 

Dyrektor POPPPiDM w Polkowicach 
Renata Czapczyńska 

Polkowice, dnia 11.02.2014r. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


