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Wrocław, dnia 28.01.2022r. 
 
 

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW 

 
  
Nr postępowania: PZP/1/2022 

 

„ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ” w ramach projektu pn.: „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców 

Dolnego Śląska” realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021, 

poz. 1129 ze zmianami) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do przedmiotowego 

postępowania: 

 

Pytanie nr 1 

Na podstawie jakich kryteriów określono maksymalną wielkość grupy docelowej tj 20 os.? 

Odpowiedź nr 1 

Maksymalna wielkość grup została ustalona zgodnie z wymaganiami określonymi w Dokumentacji 
konkusowej dla Konkursu, w ramach którego Wykonwca otrzymał dofinansowanie na realizację Projektu. 
Kryterium to zostało wskazane w dokumencie Standard realizacji usługi w zakresie wsparcia bezzwrotnego 
na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 
na lata 2014-2020. 

Pytanie nr 2 

Czy zamawiający przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt  iż efekty uczenia w w/w temacie będą 
niezadawalające i wytworzone przez benificjentów biznesplany będą obarczone bardzo dużą ilością błędów 
formalnych, niedopowiedzeń i pomyłek ?  
 

Odpowiedź nr 2 

Zakres tematyczny został określony w Regulaminie Projektu. W Projekcie zaplanowano na szkolenie  

w wymiarze 40 godzin i Zamawiający zobowiązany był dostosować zakres tematyczny do planowanej liczby 

godzin. Zamawiający ma świadomość, że zaplanowana liczba godzin na poszczególne zagadnienia może być 

nie wystarczająca, i że przygotowane dokumenty przez uczestników szkolenia mogą zawierać błędy 

formalne. W celu zapobiegania ewentualnym uchybieniom, w ramach Projektu zatrudniany jest Ekspert 

dotacyjny – osoba, która służy Uczestnikowi projektu pomocą w technicznym wypełnieniu Biznesplanu oraz 

jednocześnie dokonuje jego oceny formalnej. 

Pytanie nr 3 

Czy zamawiający akceptuje fakt iż omówienie 126 rubryk biznesplanu oraz 5 załaczników do biznesplanu 
oraz 22 załączników do biznesplanu w czasie 16 godz /a sam biznes plan to 126 rubryk=  oznacza to 5,71 
minuty na omówienie KAŻDEJ  rubryki w tym np. analizy SWOT ,bariery wejścia na rynek ,opis funkcjonalny 
produktu.itd- a gdzie czas na wniosek pomostowy, załączniki itd.? 

Odpowiedź nr 3 

Zamawiający ma świadomość, że zaplanowana liczba godzin na omówienie i opracowanie biznesplanu może 

być nie wystarczająca, i że przygotowane dokumenty przez uczestników szkolenia mogą zawierać błędy 

formalne. Postęp przyswajania wiedzy przez poszczególne grupy może być zróżnicowany. Niemniej jednak 
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określone minimum merytoryczne powinno być zrealizowane w zakresie biznesplanu. Natomiast 

ewentualne braki formalne zostaną omówione przez Eksperta dotacyjnego. 

Pytanie nr 4 

Czy zamawiający akceptuje fakt iż przy tak dużej grupie docelowej wykonawca zlecenia będzie mógł w w/w 
założonym czasie jedynie omówić  te rubryki pozostawiając je do uzupełnienia samodzielnie przez 
uczestników szkolenia tym samym nie będą one(biznesplany) podlegały jakiejkolwiek konsultacji 
merytorycznej? 

Odpowiedź nr 4 

W celu zapobiegania ewentualnym uchybieniom, w ramach Projektu zatrudniany jest Ekspert dotacyjny – 

osoba, która służy Uczestnikowi projektu pomocą w technicznym wypełnieniu Biznesplanu oraz 

jednocześnie dokonuje jego oceny formalnej. 

Pytanie nr 5 
Zaplanowano 4 godz na przekazanie wiedzy odnośnie podatków i ZUS . 
Czy zamawiający przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt iż efekty uczenia z w/w dziedziny dla tak dużej 
grupy docelowej  bedzą skrajnie  powierzchowne? 
Samo omówienie zmian zawartych na 700 stronach ustawy o Nowym ladzie oraz korektach wprowadzonych 
przez MF w styczniu i planowanych na luty ,zawiłościach ze składką zdrowotną dla różnych grup 
podatkowych jest dla takiej dużej grupy i w/w czasie w sposób rzetelny mało prawdopodobne. 
Wydaje się więc za zasadne by ograniczyć ilośc grupy do max 12-13 osób. Da to  możliwość 
przeprowadzenia weryfikacji wytworzonych produktów przez trenerów. 
 

Odpowiedź nr 5 

Zakres tematyczny został określony w Regulaminie Projektu. W Projekcie zaplanowano na szkolenie  

w wymiarze 40 godzin i Zamawiający zobowiązany był dostosować zakres tematyczny do planowanej liczby 

godzin. Zamawiający ma świadomość, że zaplanowana liczba godzin na poszczególne zagadnienia może być 

nie wystarczająca. Niemniej jednak zakładamy, że w określonych godzinach zostanie przekazana niezbędna 

minimalna wiedza merytoryczna. Podnosząca świadomość uczestników szkolenia na temat podatków i  ZUS 

przy prowadzeniu działalności.  

Pytanie nr 6 

Cz III p 9-  

*Nie określono  jaka może być minimalna grupa skierowana na szkolenie. Niedopuszczalna jest sytuacja by 
wykonawca wg tych zapisów był zmuszony do realizacji szkolenia nawet dla 1 osoby mając obniżoną 
proporcjonalnie wynagrodzenie. Wydaje się za zasadne wprowadzić zasadę iż minimalna ilośc uczestników 
musi wynosić  8 osób, a jeżeli jest mniejsza to wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy nie zostaje 
już obniżona poniżej tego progu.  
Odpowiedź nr 6 

Dział III ust. 8 SWZ określa minimalną liczebność grupy, tj. 10 osób. 

Pytanie nr 7 

Cz III p.10 
Czy zamawiający potwierdza iż dopuszcza wybór dowolnej  lokalizacji miejsca szkolenia na terenie Dolnego 
Śląska przez wykonawcę zlecenia?  

Odpowiedź nr 7 

Zgodnie ze wzorem umowy (§ 2 ust. 7) szkolenia realizowane będą w formie stacjonarnej na terenie 

Wrocławia lub Dolnego Śląska, każdorazowo w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Pytanie nr 8  

Czy sala w przypadku braku w grupie osób niepełnosprawnych może nie spełniać kryteriów opisanych  

w SWZ (np. brak windy). 

 

 

Odpowiedź nr 8 
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Sala musi spełniać warunki zgodne Dział III ust. 13 SWZ niezależnie od tego, czy w grupie znajdować się 

będzie osoba z niepełnosprawnościami.   

Pytanie nr 9 

Cz III p 11 

*Jaką konkretnie liczbę grup dopuszcza do równoczesnej realizacji zamawiający ? w /w pkt jest to 

niedookreślone a to oznacza że zamawiający może zlecić do jednoczesnej realizacji np 10 grup po 1 osobie 

(i będzie to zgodne z zapisami z  cz II p.9) 
Odpowiedź nr 9 

Dla jednego podmiotu zamawiającego równocześnie mogą odbywać się 2 szkolenia.  

Pytanie nr 10 

Cz III p 12 ust 1 jest niezgodny z zapisami cz II p.8- ilość grupy określona jest pierwotnie określona do 20 

osób, a w tym pkt na 12 osób. Co z pozostałymi 8 osobami? Czy jest to nowa grupa?  
Odpowiedź nr 10 

Liczba osób na szkoleniu w formie zdalnej odpowiada Standardom świadczenia usług realizowanych formie 

zdalnej, zgodnie ze Standardami maksymalna liczba uczestników szkolenia on-line to 12 osób.  

Pytanie nr 11 

Czy zamawiający dopuszcza tryb szkolenia w sobotę/niedzielę ? 

Odpowiedź nr 12 

Zamawiający dopuszcza szkolenia w sobotę/niedzielę. 

Pytanie nr 13 

Czy zamawiający dopuszcza prowadzenie zajęć w godz 7:00-21:00 ? 

Odpowiedź nr 13 

Czas trwania zajęć łącznie z przerwami nie przekracza 8 godzin zegarowych w ciągu jednego dnia. 

Zamawiający nie wskazuje godzin, w których szkolenia mogą się odbywać. 

Pytanie nr 14 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia zajęć w interwale mieszanym tzn.( 1 grupa -

poniedziałek-środa-piątek-poniedziałek-środa, grupa 2 wtorek-czwartek-wtorek-czwartek-piątek) . Podnosi 

to efekty uczenia-grupy mają czas na samodzielną pracę w domu nad biznesplanem. 

Odpowiedź nr 14 

Czas trwania cyklu szkoleniowego to 5 następujących po sobie dni. 

Pytanie nr 15 

Czy zamawiający dopuszcza tryb 10 godzinnych zajęć dziennych? 

Odpowiedź nr 15 

Czas trwania zajęć łącznie z przerwami nie przekracza 8 godzin zegarowych w ciągu jednego dnia. 

Pytanie nr 16 

Czy zamawiający będzie ustalał harmonogram szkolenia samodzielnie czy też w porozumieniu z 

wykonawcą? Jeżeli samodzielnie to czy uwzględnia fakt iż planowane działanie nie będzie mogło być 

zrealizowanie w założonym terminie z powodów lezących nie po stronie wykonawcy? ( np. brak dostępnej 

Sali szkoleniowej) 

Odpowiedź nr 16 

Zamawiający będzie ustalał harmonogram w porozumieniu z Wykonawcą. 

Pytanie nr 17 

Czy wykonawca otrzyma przed realizacją zamówienia a po podpisaniu umowy komplet dokumentacji  

w wersji edytowalnej (biznesplany i załączniki-nie w formacie PDF) 

Odpowiedź nr 17 

Zamawiający przekaże wzory dokumentów w wersji edytowalnej po podpisaniu umowy z Wykonawcą.  
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Pytanie nr 18 

Czy wykonawca zamawiający udzieli i na jakich zasadach informacji odnośnie zasad i ograniczeń 

poszczególnych wydatków do wsparcia pomostowego i dotacji głównej np. ( leasing jest ok lub nie ok, ile 

na samochód  ile na towar, czy koszty paliwa z pomostówki i np. bustery handlowe, pracownicy i 

zleceniobiorcy, koszty roczne płatne jednorazowo?) 

Odpowiedź nr 18 

Zamawiający przekaże Wykonawcy Regulamin projektu zawierający informacje odnośnie wydatków 

wsparcia pomostowego. 

Regulamin znajduje się na stronie Zamawiającego: 

https://dawg.pl/projekty/przedsiebiorczosc-droga-do-aktywizacji-zawodowej-mieszkancow-dolnego-

slaska/ 

Pytanie nr 19 

Czy wykonawca  będzie mieć wpływ na kształt wniosku o pomostówkę? (dookreślenie co może a co nie 

może być w w/w kosztach gdyż w różnych projektach to różnie wygląda 

Odpowiedź nr 19 

Informacje odnośnie wydatków wsparcia pomostowego zostały określone w Regulaminie projektu. 

Pytanie nr 20 
Czy należy literalnie rozumieć w/w zapis iż w terminie 3 dni od podpisanie umowy zamawiający przedstawi 
do akceptacji szczegółowy harmonogram dla wszystkich 530 osób ze wskazaniem dokładnym dat wykonania 
zlecenia? 

Odpowiedź nr 20 

Dział IV ust.2 SWZ określa, iż Zamawiający przedstawi harmonogram poszczególnych szkoleń, jednakże nie 

wskazuje, aby był to szczegółowy harmonogram określający konkretne daty. Harmonogram zostanie 

uzgodniony z Wykonawcą. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmiany terminów realizacji 

zamówienia. 

Pytanie nr 21 
Czy w przypadku gdy zamawiający nie zdoła zgromadzić wymaganej grupy w zaplanowanym terminie 
zamawiający uwzględnia fakt zapłaty (jakiej) należności dla wykonawcy zlecenia  za poniesione koszty( 
wynajem Sali, przyjazd trenera ,zamówienie cateringu?  

Odpowiedź nr 21 

Zgodnie § 3 ust. 4 - Załącznik nr 3 do SWZ, tj. wzór umowy Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia 

zmniejszenia liczby osób w grupie najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Jeżeli zgłoszenie 

zostanie wykonane po wskazanym terminie koszty poniesie Zamawiający.  

Pytanie nr 22 
W jakim terminie wykonawca  przed realizacją planowanego szkolenia zostanie poinformowany iż zlecenie 
nie może być realizowane z powodu np. braku /wielkości grupy   

Odpowiedź nr 22 

Zamawiający o zmianach powiadomi pisemnie Wykonawcę najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem 

szkolenia. 

 
 
Paulina Duszyńska 
Przewodnicząca Komisji Przetargowej 

https://dawg.pl/projekty/przedsiebiorczosc-droga-do-aktywizacji-zawodowej-mieszkancow-dolnego-slaska/
https://dawg.pl/projekty/przedsiebiorczosc-droga-do-aktywizacji-zawodowej-mieszkancow-dolnego-slaska/

