
Kwidzyn, dnia 17.10.2016 r.

Odpowiedzi na pytania do Zapytania ofertowego 1a/2016/POWER/wykładowca

Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
ul. 11 Listopada 29 

82-500 Kwidzyn 

Pytania z dnia 14.10.2016 r. 

1. Wg p. IV Zapytania ofertowego 1a/2016/POWER/wykładowca Zamawiający zapewnia salę dydaktyczną. Prosimy o 
określenie wyposażenia sali i to zarówno standardowego (projektor multimedialny, komputer, tablica flipchart itp.) 
jak też związanego z realizacją szkoleń wymagających fantomów, przyborów do prowadzenia badań w warunkach 
symulowanych itp. .

 Odpowiedź Zamawiającego:

Standardowym wyposażeniem sal będą: projektor multimedialny, tablica suchościeralna, flipchart. Dodatkowo do 
sali będzie udostępnione pomieszczenie na przechowywanie pomocy dydaktycznych jak i materiałów (dostęp tylko 
dla prowadzących zajęcia).

Wyposażeniem sal nie są elementy czy też pomoce naukowe wymagane programami poszczególnych kursów 
specjalistycznych i kwalifikacyjnych. Zamawiający w swoim zakresie powieli otrzymane od Wykonawcy wzory 
przygotowanych materiałów na zajęcie t.j. skrypty, formularze i inne materiały w formie drukowanej.

2. Prosimy o doprecyzowanie zakresu zamówień dodatkowych opisanych w  p. III pp. 1 i pp. 2 Zapytania ofertowego 
1a/2016/POWER/wykładowca.

Odpowiedź Zamawiającego:

Przez zamówienie dodatkowe zamawiający rozumie m.in. dodatkowe edycje kursów jeśli w trakcie działań 
związanych z Projektem zajedzie taka potrzeba (możliwość) jak również modyfikacje ilości godzin wymaganych na 
moment rozpoczęcia kursu które ze względu na okres trwania Projektu (22 miesiące) mogą ulec zmianie.

Pytania z dnia 17.10.2016 r.

1 – Czy w sytuacji gdy oferowany wykładowca z jakichkolwiek przyczyn nie będzie mógł poprowadzić zajęć, to może 
go zastąpić ktoś inny, kto ma tożsame kwalifikacje i uprawnienia (zgodne z programem kształcenia) ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Projekt pn. „Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego - kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy” współfinansowany jest
przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 



W przypadku braku możliwości odwołania lub przesunięcia terminu zajęć (z przyczyn obiektywnych) Zamawiający 
dopuszcza w wyjątkowych (tzn. losowych) przypadkach jak np. choroba prowadzącego (udokumentowane zwolnienie
lekarskie lub inne) zastępstwo przez osobę posiadającą tożsame kwalifikacje, uprawnienia i stosunek zależności 
służbowej z Wykonawcą jak osoba która z przyczyn losowych nie byłaby w stanie przeprowadzić zajęć.

 

2 – Czy CV wykładowców może zostać zastąpione uwierzytelnionymi kopiami dokumentów potwierdzających 
kwalifikacje niezbędne do przeprowadzenia zajęć na danym kursie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje niezbędne do przeprowadzenia zajęć na danym 
kursie nie zwalniają Oferenta od przesłania CV prowadzących zajęcia jako dokumentu zbiorczego zawierającego 
wykaz ww. dokumentów. CV nie musi zawierać danych kontaktowych poza imieniem i nazwiskiem prowadzącego.

 

3 – W jaki sposób należy określić “doświadczenie” (Załącznik nr 4)?

3-1 Czy dobrze rozumiemy, że chodzi o prowadzenie zajęć z określonego modułu w danym kursie a nie dziedzinie ? 

3-2 Czy doświadczenie z innych form w tej samej dziedzinie jest nieistotne ?

3-3 Jak należy rozumieć doświadczenie w prowadzeniu zajęć w obliczu zmiany programów kształcenia, które miało 
miejsce 23.08.2015r. (kursy o tej samej nazwie z obowiązującymi nowymi – odgórnie uszczegółowionymi - 
programami kształcenia i nowym nazewnictwem i układem modułów)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zasadami kryterium „Doświadczenie”. Na powyższe kryterium składają się liczba przepracowanych godzin 
dydaktycznych w ramach prowadzonych kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych których oferta dotyczy.

Zamawiającego interesuje doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ramach danego kursu a nie w ramach 
poszczególnych modułów. 

Tym samym:

Ad. 3-1. Doświadczenie osoby wskazanej do prowadzenia danego modułu odnosi się do ilości godzin dydaktycznych 
przepracowanych w ramach całego kursu w ramach którego prowadzony jest dany moduł. 

Ad. 3-2. Co do zasady prowadzący wskazany moduł w kursie może liczyć swoje doświadczenie jeśli prowadził 
jakikolwiek moduł z tego samego kursu. Celem kryterium „Doświadczenie” jest określenie ilości wszystkich godzin 
dydaktycznych prowadzonych w ramach konkretnego kursu (dla danej grupy słuchaczy) przez osobę którą oferent 
wskaże do prowadzenia modułu na ww. kursie. Doświadczenie posiadane przez wskazaną w ofercie osobę do 

Projekt pn. „Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego - kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy” współfinansowany jest
przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 



prowadzenia określonego modułu zdobyte poprzez prowadzenie modułów na innych kursach niż te w których ww. 
osoba została wskazana nie będzie brane pod uwagę. 

Ad. 3-3.  Doświadczenie jest tak samo brane pod uwagę (uwzględniając Ad. 3-1 i Ad. 3-2) dla kursów których 
programy nauczania były lub będą modyfikowane. 
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