Warszawa, 24.07.2019 r.

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.260.13.2019.
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 z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą”, przekazuje treść zapytań złożonych do treści Ogłoszenia, wraz z udzielonymi
odpowiedziami:
Pytanie 1:
Czy w odpowiedzi na pytanie 2 nie wkradł się błąd?
Pytanie dotyczyło tego czy do organizacji sektora innego niż publiczny zaliczane będą
uczelnie. W odpowiedzi jest, że "tak, uczelnie publiczne". Według ustawy o finansach
publicznych uczelnie publiczne to część sektora finansów publicznych czyli w rozumieniu
treści Państwa ogłoszenia - sektor publiczny.
Takie podejście potwierdza odp. na pyt. 3
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Błąd w odpowiedzi Zamawiającego. Zaliczane będą uczelnie niepubliczne.

Pytanie 2:
Czy dla usługi w części IX mają być to dokumenty dokładnie wskazujące wykonanie
"warsztatów podsumowujących" ?
Często w pakiecie usług szkoleniowych czy doradczo-szkoleniowych tego typu działania są
różnie nazywane.
W związku z tym proszę o odpowiedź na inaczej niż poprzednio sformułowane pytanie:
Czy dla usługi w części IX mają być to dokumenty dokładnie wskazujące wykonanie
"warsztatów podsumowujących" ? Czy mogą być to usługi, które zawierały to co wskazuje
się jako wymagany element warsztatów podsumowujących? Tzn. podsumowanie nabytych
umiejętności i wzajemne uczenie się (peer learning) - przedstawienie i zebranie doświadczeń
uczestników szkoleń w zakresie dobrych praktyk poznanych/wdrożonych podczas szkoleń.
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Tak, mogą być to usługi szkoleniowe zawierające elementy wymagane warsztatów
podsumowujących np. podsumowanie nabytych umiejętności i wzajemne uczenie się (peer
learning) - przedstawienie i zebranie doświadczeń uczestników szkoleń w zakresie dobrych
praktyk poznanych/wdrożonych podczas szkoleń.

Pytanie 3:
Proszę

o

potwierdzenie,

że

przewidywane

szkolenia

mają charakter

kształcenia

zawodowego, o którym mowa w art.43 ust.1 pkt 29 lit. c, ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług i są finansowane w całości ze środków
publicznych.
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Szkolenia są finansowane w całości ze środków publicznych.
Pytanie 4:
W imieniu trenera, który będzie z naszej strony dedykowany do ewentualnego
przeprowadzenia szkolenia w zakresie etyki, zwracam się z prośbą o informację z jaką
szczegółowością

mają

zostać

przedstawione

poszczególne

zagadnienia

konspektu

(zał. Nr 4)?
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Na tyle zwięźle aby można było odczytać jakie są intencje trenera, w jaki sposób zamierza
przeprowadzić zajęcia uwzględniając scenariusz, ćwiczenia praktyczne, krótki opis narzędzi
oraz opis materiałów szkoleniowych.

Pytanie 5:
Czy szkolenia będą odbywać się na terenie Warszawy?
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Tak, szkolenia będą odbywać się tylko w Warszawie, w siedzibie KSAP.

