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Katowice, 28 kwietnia 2021 r. 
 

 
 

Wszyscy Wykonawcy 
 

 

W związku z ogłoszonym postępowaniem 23/PASUSZ/FRDL wpłynęły pytania:  
 

Pytanie nr 1 
Zadanie nr 5 ECDL STANDARD: czym oczekują Państwo by w 40 h na grupę przeprowadzić szkolenie oraz 

przygotować uczestników do ECDL BASE oraz trzech innych modułów? 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie rozumie pytania i ma trudność w udzieleniu prawidłowej odpowiedzi. Prosi się Wykonawcę o 
doprecyzowanie pytania. 

 

Pytanie nr 2 
Zadanie nr 5 ECDL STANDARD: jaki ma być zorganizowany egzamin z ilu modułów 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie rozumie pytania i ma trudności w udzieleniu prawidłowej odpowiedzi. Prosi się Wykonawcę 
o doprecyzowanie pytania. 

 

Pytanie nr 3 
Zadanie nr 5 ECDL STANDARD: "...oraz usługi min. 1 kursu/szkolenia/zajęć realizowanych w ramach studiów 

podyplomowych realizowanych w części w formie on line w jakimkolwiek temacie dotyczącym szkoleń dla 
młodzieży lub dorosłych." rozumiem, że Państwa wyznacznikiem są jedynie osoby które prowadziły 

zajęcia/kursy/szkolenia na studiach tylko i wyłącznie podyplomowych oraz referencje muszą być z Uczelni 

Wyższej. Młodzież nie uczestniczy w studiach podyplomowych a osoby dorosłe z wykształceniem wyższym. W 
związku z nieścisłością uprzejmie proszę o wyjaśnienie powyższych kwestii. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający warunkiem "...oraz usługi min. 1 kursu/szkolenia/zajęć realizowanych w ramach studiów 
podyplomowych realizowanych w części w formie on line w jakimkolwiek temacie dotyczącym szkoleń dla 

młodzieży lub dorosłych." Nie ogranicza usług do studiów podyplomowych. Usługa może dotyczyć szkolenia 

realizowanego w części w formie on line w jakimkolwiek temacie dotyczącym szkoleń dla młodzieży lub 
dorosłych lub kursu realizowanego w części w formie on line w jakimkolwiek temacie dotyczącym szkoleń dla 

młodzieży lub dorosłych lub zajęć realizowanych w ramach studiów podyplomowych realizowanych w części w 
formie on line w jakimkolwiek temacie dotyczącym szkoleń dla młodzieży lub dorosłych. 

 

Jednocześnie informuję, że termin składania ofert został przedłużony do 4 maja 2021 r. do godz. 
15. 
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