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Polkowice, 21.11.2019r. 

OA.5600.1.131.2019.ZSP 

wszyscy oferenci 

dotyczy: zapytania ofertowego na realizację kursów AutoCAD (poziom podstawowy i poziom zaawansowany) 

oraz kursu Autodesk Inventor dla  nauczycieli zawodu  Zespołu Szkół w Polkowicach w ramach projektu pn.: 

„Akademia zawodowców w Powiecie Polkowickim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Budżetu Państwa 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE z dnia 20.11.2019 r. 

Treść zapytania: 

„Zwracam się z uprzejmą prośbą o informacje:   

1. W przypadku szkoleń otwartych (najtańsze rozwiązanie) istnieje możliwość odwołania kursu ze względu 

na nieuzbieranie wystarczającej liczy uczestników – co w przypadku jeśli taka sytuacja będzie miała 

miejsce w terminie zaproponowanym przez naszą firmę ? 

2. Czy można zaproponować szkolenie w innym mieście niż Wrocław?” 

Odpowiedź: 

1. Zamawiający nie zastrzegł w zapytaniu ofertowym, że kursy dla nauczycieli maja mieć charakter kursów 

zamkniętych. Ponadto w Rozdz. V. Termin wykonania zamówienia Zamawiający zastrzegł sobie prawo do 

zmiany planowanego terminu kursów. Szczegółowe terminy kursów mają zostać uzgodnione na etapie realizacji 

zamówienia. Dodatkowo w Rozdz. XVIII. Warunki zmiany umowy: zamawiający dopuścił zmianę umowy  

w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia m.in. na uzasadniony wniosek oferenta lub 

zamawiającego. 

2. Zamawiający nie ograniczył miejsca realizacji kursy do m. Wrocław. W opisie przedmiotu zamówienia 

wskazane jest, że miejsce realizacji kursu wskazuje oferent. 

 

Jednocześnie - z uwagi na powyższe zapytanie – zamawiający informuje o ZMIANIE 

(USZCZEGÓŁOWIENIU) OGŁOSZENIA ORAZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO w następującym 

zakresie: 

I. Skrócony opis kursów w rozdziale IV „Opis przedmiotu zamówienia” otrzymuje brzmienie: 

1. AutoCAD poziom podstawowy (Stopień 1) 

Czas trwania kursu: min. 20 godzin 

Grupa docelowa: 1 nauczyciel 

Termin kursu: planuje się realizację kursu w terminie oferowanym przez wykonawcę, nie później niż do 

20.12.2019 r. – z zastrzeżeniem jak w Rozdz. V „Termin realizacji zamówienia” 

(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) 

2. AutoCAD poziom zaawansowany (Electrical) 

Czas trwania kursu:  min. 15 godzin 

Grupa docelowa: 3 nauczycieli 

Termin kursu: planuje się realizację kursu w terminie oferowanym przez wykonawcę nie później niż do 

20.03.2020 r. – z zastrzeżeniem jak w Rozdz. V „Termin realizacji zamówienia” 

(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) 

3. AutoCAD poziom zaawansowany (Stopień 2) 

Czas trwania kursu:  min. 20 godzin 

Grupa docelowa: 1 nauczyciel  

Termin kursu: planuje się realizację kursu w terminie oferowanym przez wykonawcę, nie później niż do 

20.12.2019 r. – z zastrzeżeniem jak w Rozdz. V „Termin realizacji zamówienia” 

(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) 

4. Autodesk Inventor (stopień 1) 

Czas trwania kursu:  min. 21 godzin 

Grupa docelowa: 1 nauczyciel  

Termin kursu: planuje się realizację kursu w terminie oferowanym przez wykonawcę, nie później niż do 

20.12.2019 r. – z zastrzeżeniem jak w Rozdz. V „Termin realizacji zamówienia” 

(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) 

II. Rozdz. „V. Termin wykonania zamówienia” otrzymuje następujące brzmienie:  
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Planowane terminy realizacji poszczególnych kursów: 

1. AutoCAD poziom podstawowy (stopień 1): do 20.12.2019 r. 

2. AutoCAD poziom zaawansowany („electrical”): do 20.03.2020 r. 

3. AutoCAD poziom zaawansowany (stopień 2): do 20.12.2019 r. 

4. Autodesk Inventor (stopień 1): do 20.12.2019 r. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany planowanego terminu kursów, m. in. z uwagi na udział 

tych samych nauczycieli w różnych rodzajach kursów. Dodatkowo z uwagi na charakter kursów  

w ramach niniejszego zamówienia (kursy otwarte), w przypadku braku możliwości realizacji kursu w ww. 

terminach – brak wymaganej min. ilości uczestników - zamawiający dopuszcza możliwość uzgodnienia 

innego terminu realizacji zamówienia niż powyżej opisany. Szczegółowe terminy kursów zostaną 

uzgodnione na etapie realizacji zamówienia. 

 

II. W Rozdz. XVIII „Zmiany umowy” pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub 

Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza m.in. zmiany terminu realizacji zamówienia objętego umową  

w przypadku gdy brak jest min. wymaganej ilości uczestników do organizacji kursu o charakterze 

otwartym, gdy  udział uczestnika w innych formach wsparcia jest na tyle obciążający, że nie możliwe jest 

zorganizowanie przedmiotu zamówienia w danym terminie. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej rekrutacji do 

udziału w szkoleniu nie zostanie zakwalifikowana wymagana grupa uczestników.  Zmiany mogą zostać 

dokonane wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 

III. W Zał. 1 do zapytania ofertowego „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, przy  odnośnikach „Termin 

kursu” dodaje się zapis: z zastrzeżeniem jak w rodz. V zapytania ofertowego. 

 

 

DYREKTOR 
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im. Narodów Zjednoczonej Europy 

w Polkowicach 
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