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WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPTYANIA oB'ERTowEGo

,,Szkolenia dla nauczycieli w ramach rcalizacji proj ektu

Kreatywna szkoław Gminie Mińsk Mazowiecki -

Szkolenie Trening Umiejętności Społecznych''

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie otwartego zapytania ofertowego

zgodnie zWfiycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu

Spój ności na lata 20 1 4ł020.

Zgodnie z RozdziaŁem I7 - ,,Inne informacje'' ust. 11 ww. zapytania ofertowego

ZamawiĄący poniżej przedstawia treśó zapytań, jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z
wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Zamawiający napisał: 2) Liczba grup: 1, liczba osób w grupie (+l- 2 osoby): 1 grupa 12

nauczycieli. ZamawiEący dopuszcza możIiwośó podzielenia grupy na podgrupy w danej

szkole, o minimalnej liczebności 6 osób. Proszę o doprecyzowanie czy w tym wypadku

Wykonawca decyduje o liczbie uruchomionych grup, czy Zamawiający. Uruchomienie 2 grup

zamiastjednej będzie skutkowało po stronie Wykonawcy podniesieniem kosztów realizaĄt
usługi. Ta informacje jest istotna z punktu widzenia konstruowanego budżetu.

odpowiędŹ:
Zgodnie z treścią zapytania ofertowego Zarnawiający dopuszcza moŻIiwość podzielenia

grupy na podgrupy w danej szkole, o czym decyduje Wykonawca.

Pvtanie 2:

Całośó szkoIenia realizowanego zdalnie musi byó rejestrowana/ nagrywananapotrzeby m.in.

monitoringu, kontroli lub audytu. Na nagraniu powinien byó widoczny trener, nie ma

obowiązku rejestrowania/nagtywania wizerunku uczestników. Wykonawca musi zapewnió

uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód umożliwiających rejestrowanie/nagrywanie

szkolenia. Czy Zamawiający zrezygnuje ztego wymagania, zwłaszcza, że platforma na której

prowadzone jest szkolenię generuje pełen raport dot. realizowanej usługi, w tym również

miejsce skąd każdy z uczestników się loguje, z jakiego korzysta utządzenia oraz momęntu

zalogowania i wylogowania się z platfotmy, czy przerw w uczestnictwie spowodowanej

brakiem Intemętu. Raport zawierarównież podsumowanie z wypełnianych ankiet, czy testów

przeprowadzanych w trakcie szkolenia. Z doświadczenia wiemy, Że informacja dla
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uczestników o rejestrowaniu wydarzenia powoduje, ze uczestnicy przeslają byó aktywni
podczas szkolenia, nie chcą uruchamiaó kamer, a nawet włączaó mikrofonów. Jedyna
aktywnośó j est poprzez komentar ze na czat.

odpowiedŹ:
ZanawiĄ ący nie zt ezygnuj e z nagry w ani a szkoleni a.

Sprav,ę protładzi:
l,lagdoletn Kruk
tel.25 756 25 08
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