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Uczestnicy postępowania 

 
 
 

 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup voucherów 

szkoleniowych uprawniających do dostępu do usług szkoleniowych w zakresie 

teleinformatyki, sprawa  nr 6/USS/2019/TCz 

     

 

 

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający udziela 

odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 1: 

Proszę o informację jak maksymalnie może zostać rozbita grupa, jest to dość istotna 

informacja (największy koszt to wynagrodzenie trenera). Większość grup jest stosunkowo 

mała, po 3/4 osoby. Czy wszyscy będą uczestniczyć w szkoleniu w jednym terminie? 

Proszę o informację jak to będzie wyglądać w przypadku szkoleń 

-Wzorce projektowe w C# 

-Zaawansowane programowanie w C# 

w których weźmie udział odpowiednio 12 i 14 osób.? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami pkt 3 załącznika nr 3 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) 

Wykonawca zapewni co najmniej dwa terminy szkoleń z każdego zakresu tematycznego. 

Zamawiający może skorzystać z obu uzgodnionych terminów, dzieląc zgłaszanych 

uczestników na dwie grupy. Dokładne terminy szkoleń zostaną uzgodnione między stronami. 

W związku z powyższym Zamawiający doprecyzowuje, iż wymaga aby wykonawca zapewnił 

możliwość udziału w szkoleniach z każdego zakresu tematycznego w co najmniej dwóch 

terminach ze względu na pokrywający się zakres obowiązków osób kierowanych na 

szkolenia. Zamawiający będzie korzystał z tej możliwości szczególnie w przypadku szkoleń, 

na które kieruje większą ilość pracowników oraz szkoleń dla administratorów. Zamawiający 

traktuje ten zapis jako zabezpieczenie na wypadek zdarzeń losowych uniemożliwiających 

skierowanie wszystkich wytypowanych uczestników na szkolenie w jednym terminie. 

 

Pytanie nr 2: 

Czy Wykonawca może zapewnić autoryzowane materiały Microsoft w wersji elektronicznej? 



 
 
 
 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza materiały w wersji elektronicznej. 

 

Pytanie nr 3: 

Czy Wykonawca ma zapewnić obiad dla Uczestników szkolenia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga zapewnienia obiadu dla uczestników szkolenia. 

 

Pytanie nr 4: 

3. kurs w ramach zadania nr 1 pn. „Wdrażanie klienckich systemów operacyjnych                                

z wykorzystaniem Windows Deployment Services lub równoważne”, jest kursem autorskim 

nie autoryzowanym Microsoft. Jest to szkolenie jednej konkretnej firmy i inni oferenci nie 

mogą go oferować. Szkolenie, które omawia te zagadnienia i jest oficjalnym kursem 

Microsoft to: MS-20695 Deploying Windows Devices And Enterprise Apps – czas trwania 

kursu 5 dni.  

W związku z tym, iż kurs „Wdrażanie....” nie jest autoryzowanym kursem wnosimy o jego 

zmianę na oficjalny kurs Microsoft MS-20695. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza 

zaoferowanie szkolenia „równoważnego” tj. zawierającego taką samą tematykę 

przedmiotowych szkoleń, taki sam czas wymagany do ich przeprowadzenia.                          

W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą szczegółowy opis 

oferowanego szkolenia. 
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