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Pytanie numer 1, data wysłania 2022-04-27 13:59:53, data opublikowania 2022-04-28 

Dzień dobry,  

1. Proszę o wyjaśnienie zapisu w formularzu ofertowym w części 2 w pozycji wycena stawki przerwy 

kawowej jest 120 (15 osób x 4 dni szkoleń) 15x4 dni to jest 60 a nie 120.  

2. Proszę o wyjaśnienie ile trwają poszczególne wizyty studyjne. Treść zapytania ofertowego nie 

zgadza się z formularzem ofertowym? W zapytaniu jest rozpisane na 3 ni a w formularzu ofertowym 

jest zapis 75 (3 wizyty*5 osób*5 dni) 

3. Jakie tematy maja być poruszane podczas seminarium i warsztatów w Szwecji? 

Udzielono odpowiedzi 

W nawiązaniu do zgłoszonych pytań z dnia 27/04/2022 r. Zamawiający udziela następujących 

odpowiedzi:  

 

Odpowiedź do pytania 1: Zamawiający wyjaśnia, że prawidłowa wycena pozycji dot. przerwy 

kawowej/ zimny bufet lub lunch/obiad dla uczestników warsztatów stacjonarnych powinna 

obejmować szacunkową liczbę osobodni wynoszącą 60, tj. 15 osób x 4 dni szkoleń. W związku z tym 

Zamawiający dokonuje aktualizacji formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania 

ofertowego, który został zamieszczony do ogłoszenia.  

 

Odpowiedź do pytania 2: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z opisem części IX czas trwania każdej z 

wizyt w kraju powinna trwać maksymalnie 3 dni a czas trwania każdej z wizyt zagranicznych w 

Szwecji powinna trwać maksymalnie 5 dni. W związku z tym, że w treści części IX wystąpił błąd w 

opisie planu wizyt w podpunktach a i b dokonano poprawy jego treści, która brzmi następująco:  

 

a) 3 wizyty w Polsce: czas trwania każdej z wizyt maksymalnie 3 dni. Każda wizyta zostanie 

zorganizowana dla maksymalnie 5 uczestników. Ramowy program wizyty zagranicznej:  

Dzień I – przyjazd/ obiado-kolacja.  

Dzień II – śniadanie, seminarium prezentujące omawiane zagadnienia/wizyta w terenie/wymiana 

doświadczeń uczestników; kolacja.  

Dzień III -śniadanie/ podsumowanie wizyty, prezentacje, wręczenie certyfikatów/ lunch/wyjazd.  

 

b) 3 wizyty zagraniczne w Szwecji: Czas trwania każdej z wizyt maksymalnie 5 dni. Każda wizyta 

zostanie zorganizowana dla maksymalnie 5 uczestników. Ramowy program wizyty zagranicznej: 

Dzień I – przyjazd/obiado-kolacja  

Dzień II – śniadanie, seminarium prezentujące omawiane zagadnienia/wizyta w terenie/wymiana 

doświadczeń uczestników; kolacja.  

Dzień III-śniadanie/ warsztaty/ spotkania/ lunch/ warsztaty/ kolacja  

Dzień IV – śniadanie, warsztaty/ lunch/ finalizowanie prac projektowych/ kolacja  

Dzień V -śniadanie/ podsumowanie wizyty, prezentacje, wręczenie certyfikatów/lunch/wyjazd.  

 

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) dokonuje się 

poprawy wyceny prognozowanej liczby osobodni w pozycji dot. kosztów organizacji wizyty studyjnej 

w Polsce-koszty podróży, transport lokalny i ubezpieczenie, koszty utrzymania i zakwaterowania, 

wynajem sali konferencyjnej i sprzętu, która powinna obejmować 45, tj. 3 wizyty*5 osób*3 dni.  

 

Odpowiedź do pytania 3: Zamawiający wyjaśnia, że w treści opisu części IX ujęto tematy warsztatów 

i seminariów wizyt krajowych i zagranicznych. Jednocześnie celem uzupełnienia wskazuje się, że 

wizyty krajowe i zagraniczne powinny obejmować m. in.:  
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- opracowywanie koncepcji/propozycji działania i funkcjonowania centrum dla os. starszych wraz z 

wypracowaniem propozycji aktywizowania osób starszych. Uczestnicy powinni pracować w 

interdyscyplinarnych zespołach z udziałem np. projektantów, socjologów, antropologów itp.  

- analizowane przykładów projektowania dla osób starszych,  

- sposobów wprowadzania innowacji społecznych i dobrych praktyk – omówienie przykładów 

rozwiązań zastosowanych w ośrodkach w kraju i na świecie,  

- zapewnienie wymiany doświadczeń z seniorami korzystającymi z usług ośrodków dla osób 

starszych, - wymianę doświadczeń w zakresie wpływu projektowania uniwersalnego na naukę w 

szkolnictwie wyższym na bazie doświadczeń ośrodków akademickich podczas wizyt zagranicznych w 

Szwecji (dotyczy wizyt zagranicznych).  

 

W związku z powyższym dokonuje się:  

1) Wydłużenia terminu składania ofert do dnia 06.05.2022 r. do godz. 16:00, aby umożliwić 

oferentom prawidłowe oszacowanie oferty – aktualizacja zapytania została zamieszczona w 

ogłoszeniu.  

2) Aktualizacji zapytania ofertowego w części IX zamówienia w rozdziale III. Opis przedmiotu 

zamówienia, który został zamieszczony do ogłoszenia. 2) Aktualizacji formularza ofertowego 

stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 19 kwietnia 2022 r., który został 

zamieszczony do ogłoszenia. 

                    


