Wyjaśnienie nr 3 z dnia 25.06.2019
do zapytania ofertowego nr FRSI/Lekcja:Enter/2/2019 dotyczącego pełnienia funkcji
8 konsultantów merytorycznych oraz autora scenariuszy, wytycznych i prezentacji dla trenerów
i nauczycieli w projekcie „Lekcja:Enter”

Pytanie 1 – odnośnie do punktu: "Na wynagrodzenie konsultantów określone w pkt. III.2 oraz na
wynagrodzenie konsultanta ds. informatyki, którego wybór zostanie dokonany w ramach odrębnego
zapytania, Zamawiający dysponuje środkami w wysokości ok. 409 600 PLN brutto."
Czy to są środki na wszystkich konsultantów łącznie? Czy na jednego konsultanta?
Odpowiedź 1 - Środki w wysokości ok. 409 600 PLN brutto jest to budżet na wszystkich 9 konsultantów,
o których mowa w tym punkcie.

Pytanie 2. Czy jeśli składam ofertę na konsultanta w dwóch obszarach z punku 2.III (np. dla szkół
podstawowych i ponadpodstawowych) - to wystarczy wypełnić załącznik wzór CV itd. jeden raz czy
w dwóch kopiach?
Doprecyzowanie pytania: "W przypadku złożenia przez Wykonawcę ofert na więcej niż jedną część
zamówienia, oferta dla każdej części jest oceniana oddzielnie". Czy jeśli składam ofertę na dwóch
konsultantów - to składam dwa formularze oferty? - z dwoma osobnymi wyliczeniami kosztów?
Odpowiedź 2 – W przypadku składania oferty na dwóch konsultantów należy wypełnić i złożyć dwie
oddzielne oferty wraz z załącznikami, w tym dwa dokumenty z zał. 4 (wzór CV…) – czyli oddzielny komplet
dokumentów na pełnienie funkcji każdego konsultanta, na którą dana osoba składa ofertę. We wzorze
z Zał. 4 (na górze, nad tabelami) należy określić, jakiej funkcji dotyczy opisane w dokumencie
doświadczenie.
Dla części III.2.i Zapytania (pełnienie dodatkowej funkcji autora scenariuszy i wytycznych szkoleniowych) nie
należy składać odrębnej oferty (czyli jeśli Wykonawca składa ofertę na konsultanta X, to wycenia część
III.2.i. Zapytania w tym samym wzorze formularza oferty i załącza odpowiedni wykaz doświadczenia).

Pytanie 3. Punkt: "Wykonawca jest zobowiązany wycenić część III.2.i. Zamówienia bez względu na to, na
którą z części Zamówienia, wymienionych w części III.2.a. do III.2.h. składa ofertę". Rozumiem, że jestem
zobowiązany do wycenienia III 2.i jeśli składam ofertę na danego konsultanta merytorycznego. Czy
oznacza to, że każdy powinien spełniać odnoszące się do niego warunki dotyczące doświadczenia?
Odpowiedź 3 – Tak, składający ofertę na którąkolwiek z części Zapytania opisaną w części III.2.a. do III.2.h
jest zobowiązany do złożenia także oferty na część III.2.i. oraz wykazać stosowne doświadczenie. Część
III.2.i zostanie powierzona temu spośród Wykonawców wybranych do pełnienia funkcji konsultantów,
który wykaże największe doświadczenie dot. autorstwa lub współautorstwa min. jednego poradnika dla
trenerów.
Jeśli chodzi o wymóg „autorstwo lub współautorstwo min. jednego poradnika dla trenerów (część pisana
przez Wykonawcę powinna liczyć min. 8 stron standardowego maszynopisu (…)" informujemy, że ten
warunek Zamawiający rozszerza następująco: wystarczy, jeśli Wykonawca przedstawi min. 8-stronicowy
poradnik, artykuł lub wytyczne szkoleniowe – również wytyczne dot. wykonania poszczególnych ćwiczeń
umieszczone w szczegółowym scenariuszu szkolenia, przeznaczonego dla trenerów.
Powyższe doprecyzowanie tego warunku zostało wprowadzone w pkt. VII.1.c. vi. Zapytania oraz
w Załączniku nr 4 (wykaz doświadczenia - str. 8 dot. doświadczenia dla cz. III.2.i) i w związku z powyższym
termin składania ofert został przedłużony o jeden dzień, tj. do 3 lipca godz. 23:59.

