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        Wszyscy Wykonawcy  

 

 

Dot. postępowania na przeprowadzenie i organizację 3 warsztatów szkoleniowych na temat 

„Kreatywny nauczyciel – kompetencje coachingowe nauczycieli”, obejmującą usługi edukacyjne 

(szkoleniowe), hotelowe, gastronomiczne i transportowe, na usługi      o charakterze 

niepriorytetowym, ogłoszonego na podstawie art. 5 ust. 1 oraz art. 5a ust. 1-4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

 

 

WYJAŚNIENIE  

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Z DNIA 16.04.2015 r.  

 

 

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa 

Metodycznego w Polkowicach, w związku ze złożonymi zapytaniami dot. ww. postępowania,   

wyjaśnia treść ogłoszenia o zamówieniu  w postępowaniu na przeprowadzenie i organizację  

3 warsztatów szkoleniowych na temat „Kreatywny nauczyciel – kompetencje coachingowe 

nauczycieli”, obejmującą usługi edukacyjne (szkoleniowe), hotelowe, gastronomiczne  

i transportowe, ogłoszonego w dniu 16.04.2015 r. w zakresie: 

 

Pytanie 1: 
Hotel w którym proponujemy przeprowadzenie szkolenia mieści się w Karpaczu oddalonego od 
Polkowic wg. trasy DK36 i DK3/E65 122 km. Jednak wg.. trasy DK3/E65 tylko o 111 km. 
Jak będzie to rozpatrywane. Czy możemy zaproponować tę miejscowość do przeprowadzenie 
szkolenia. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że miejscowość Karpacz spełnia wymagania określone w Ogłoszeniu  
o zamówieniu z dnia 16.04.2015 r. 
 
Pytanie 2: 
Czy ekspert może posiadać wykształcenie wyższe magisterskie z innego  
kierunku niż pedagogika czy psychologia. Natomiast posiadać wykształcenie podyplomowe   
z psychologi, bądź pedagogiki. 
 

Odpowiedź: 
Zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu z dnia 16.04.2015 r.  Zamawiający wymaga, aby ekspert 
posiadał wykształcenie minimum wyższe magisterskie z zakresu psychologii  
lub pedagogiki, w związku z czym ekspert nie może posiadać wykształcenia  
magisterskiego innego niż z zakresu psychologii lub pedagogiki. 
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Pytanie 3: 
Specyfikacja stanowi, że: "Usługi hotelarskie muszą być realizowane w standardzie odpowiadającym 
standardowi świadczenia usług hotelarskich przez hotel co najmniej trzygwiazdkowy w rozumieniu 
przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów 
hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22.poz. 
169 ze zm.)." - czy obiekt w którym mają być realizowane usługi szkoleniowe musi posiadać 
kategoryzację stosownego organu administracji w zakresie spełniania standardów trzech gwiazdek, 
czy może wystarczy by obiekt spełniał wymogi przewidziane dla trzech gwiazdek we wspomnianym 
rozporządzeniu, nie koniecznie legitymując się decyzją administracyjną w tym zakresie? 
 
Proszę o doprecyzowanie treści SIWZ oraz zmianę terminu składania  
ofert w związku z ewentualną zmianą w treści SIWZ. 
 
Odpowiedź: 
Tak, obiekt w którym mają być realizowane usługi szkoleniowe musi posiadać kategoryzację 
stosownego organu administracji w zakresie spełniania standardów trzech gwiazdek. Termin 
składania ofert pozostaje niezmieniony.  
 
 

 

Przewodniczący Komisji 
Przetargowej 

Joanna Ziomek 
  Polkowice, 21.04.2015r. 


