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Krajowa Szkoła Administracji Publicznej 
im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Lecha Kaczyńskiego 
ul. Wawelska 56 
00-922 Warszawa 
 

 

Do Wykonawców 
 

dotyczy:  postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne - Świadczenie usług 
szkoleniowych w ramach Projektu: Akademia Zarządzania w Administracji 
Publicznej (I Stopień - Zarządzanie Operacyjne) - międzynarodowy program 
podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w 
administracji publicznej. OWAP.BA.260.1.2019. 

  
Szanowni Państwo! 
 
   Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, jako Zamawiający w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej „ustawą”, 
przekazuje treść zapytań złożonych do treści Ogłoszenia, wraz z udzielonymi 
odpowiedziami: 
 
Pytanie 1: 
Bardzo prosimy o przedłużenie możliwości składania ofert do 1 marca 2019 w postępowaniu: 
"Świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu: Akademia Zarządzania w 
Administracji Publicznej (I Stopień - Zarządzanie Operacyjne) - międzynarodowy program 
podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji 
publicznej. nr sprawy: OWAP.BA.260.2.2019". 
Po weryfikacji dokumentacji mieliśmy trudność z zapisem dotyczącym konieczności 
ujawnienia wyników Development Center (pre i post) w formie tabeli zbiorczej, która 
umożliwia weryfikację kompetencji poszczególnych osób (w pierwszym momencie w związku 
z tym zrezygnowaliśmy z uczestnictwo w postępowaniu). 
W sytuacji kiedy możliwe byłoby zagwarantowanie uczestnikom całkowitej poufności tych 
danych (co prawdopodobnie zapisaliście Państwo w projekcie lub co można by było 
doprecyzować) chcielibyśmy przystąpić do złożenia oferty. Poufność wyników 
indywidualnych jest dla nas warunkiem krytycznym, kiedy dotyczy ona osób już 
zatrudnionych w urzędzie/firmie. Nie zorientowaliśmy się wcześniej, że taka gwarancja np. w 
formie specjalnej pisemnej umowy dla uczestnika byłaby możliwa - co istotnie wpływa na 
jego motywację do uczestniczenia w Development Center (osoby miałyby by pewność, 
komfort i bezpieczeństwo, że wyniki sesji zostaną wykorzystane wyłącznie do weryfikacji 
osiągnięcia rezultatów projektu UE, co jak rozumiemy jest konieczne). 
Zamówienie wpisuje się w istotę naszej działalności i nasze referencje (Aktualnie realizujemy 
podobne projekty dla dyrektorów z Kancelarii Prezydenta i dyrektorów z Ministerstwa 



 

 

Cyfryzacji). Prosimy o 3 dni przedłużenia, abyśmy mogli przygotować potrzebną 
dokumentację. Wprowadzenie umów na zagwarantowanie poufności uczestnikom może 
pomóc w rekrutacji do projektu (część osób może mieć obawy związane z opracowywanymi 
raportami). 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający przedłuża termin na składanie ofert do dnia 1 marca 2019 r do godz. 10:00 
oraz dokonuje zmiany w treści ogłoszenia związanej ze zmianą daty realizacji usługi.  
 
 
 
 
 
 
 
 


