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lń'YKoNAWCY

Usługa szkoleń okresowych z dziedziny BHP w latach 2019-2020

oDPoWIEDŹ tuł pwłNlA WYKoNAWCÓW

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści ogłoszenia. Zgodnie z p. Xll. 1-3 ogłoszenia, Zamawiający przekazuje
Wykonawcom treść pytań waz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

,,...przy jakiej minimalnej ilości uczestnihów zamawiajqcy zdecyduje się zlecić organizację szholenia
stacjonarnego..."

odpowiedź na pytanie 1:

Minimatna itość uczestników szkolenia stacjonarnego wynosi - 1 osoba (taka sytuacja może zaistnieć w grupie
stanowisk robotniczych i kadry kierowniczej).

Ąftanie 2:

,...czy Zamawiajqcy zaakceptuje faht, iż szkolenie w formie e-Iearningowej dostarczone przez Wyhonawcę
będzie literalnie odpowiadało Wymaganiom Rozporzqdzenia Ministra Gospodarhi i Pracy z dnia 27 lipca 2004
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, natomiast materiał dydahtyczny, o htórym
mowa w pkt. 3.5 oPZ do tego szkolenia będzie opracowany zgodnie z ustaleniami z pracownihiem służby BHP
us..."

odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający zaakceptuje szko[enie w formie e-[earningowej dostarczone przezWykonawcę. Programy szko[eń
muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 Lipca2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (oz. u. z2OO4 nr 1B0, poz. 1860).
Zapewnienie materiałów dydaktycznych, o których mowa W pkt. 3.5 oPZ oraz uzgodnienie z pracownikiem
służby BHP programów szczegółowych dla okreś[onych grup stanowisk dolyczy szko[eń stacjonarnych.

Ę1tanie 3:

,,(...) bardzo proszę o informację, czy istnieje możliwość składania oferty tylko na wybrane Zadanie (np. zadanie
nr 1, z pominięciem zadnia nr 2 i zadania nr 3).

odpowiedź na pytanie 3:
Nie.
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Ęfanie ł:
,,(...) czy dobrze rozumiemy, że w zadaniu nr 1 pkt. 3 - grupa szko[ona będzie średnio [iczyła 4 osoby? i jeśti tak
- czy możemy załoŻyć, iz wskazane osoby Wezmą udział w szkoleniu w formie otwartym organizowanym przez
naszą firmę, czy powinniśmy zaplanować d[a tych czterech osób szkolenie zamknięte?

odpowiedź na pytanie ł:
Wykonawca może zapewniĆ udział w szko[eniu w formie otwartej [ub też może zap[anować dta tych osób
szko[enie zamknięte.

Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i wyznacza nowy termin na dzień
3 grudnia 2o1B r. Pozostałe ustalenia z zakresu terminu i sposobu składania ofert pozostają bez zmiany.
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