
 

 

Warszawa, dnia 22.09.2020 r. 
 
 
 
 

MODYFIKACJA I WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO  
 

 
Znak sprawy: 56/OS/2020 
 
Przedmiot zamówienia publicznego:  

Usługa szkoleniowa, polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 4-dniowego kursu redakcji 
merytorycznej dla od 10 do 12 osób redagujących czasopisma naukowe GUS: „Wiadomości Statystyczne. The 
Polish Statistician” i „Przegląd Statystyczny” wraz z przekazaniem materiałów szkoleniowych w wersji 
elektronicznej dla każdego z uczestników. 
 
 
Pytanie 1 
 
Czy materiały szkoleniowe muszą być przesłane w wersji papierowej i elektronicznej? W zapytaniu raz 
pojawia się wersja "tylko w wersji elektronicznej", w innym miejscu "w wersji elektronicznej i papierowej". 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
W celu dochowania zapisów klauzuli środowiskowej, stanowiącej pkt VIII Opisu przedmiotu zamówienia, 
stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego, dokumentację szkoleniową należy przekazać  
w następujący sposób: 
a) program szkolenia, harmonogram szkolenia, przygotowane dla uczestników materiały szkoleniowe 
 (w formie skryptów), listę obecności, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, wykaz wydanych zaświadczeń 
potwierdzających ukończenie szkolenia oraz ankiety AIOS w formie PDF należy przekazać jedynie w formie 
elektronicznej;  
b) sprawozdanie ze szkolenia przygotowane na podstawie ankiet AIOS wraz z protokołem odbioru szkolenia 
należy wydrukować na papierze ekologicznym, spełniającym warunki certyfikatu FSC lub innego 
równoważnego certyfikatu.  
 
Zamawiający dokonał modyfikacji nazwy przedmiotu zamówienia publicznego, co do sposobu przekazania 
materiałów szkoleniowych w celu ujednolicenia zapisów Zapytania ofertowego. 
 
 
Pytanie 2 
 
Na formularzu do zapytania ofertowego pojawia się rubryka: 
- Cena netto za 4 dni szkolenia (3x4) 
- Całkowity koszt szkolenia netto za maksymalną liczbę osób (3x6) 
nie wiem, do czego odnoszą się cyfry w nawiasach? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający informuje, że w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularzu  oferty, w Tabeli 
przedstawiającej koszt przeprowadzenia szkolenia, poszczególne kolumny zostały ponumerowane cyframi  
1 do 8.                               
Zapisy:  Cena netto za 4 dni szkolenia (3x4) i  Całkowity koszt szkolenia netto za maksymalną liczbę osób (3x6) 
odnoszą się do numerów kolumn i są wskazówką co do sposobu wyliczenia ceny. 
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Zamawiający dokonał modyfikacji formularza ofertowego, co do sposobu wyliczania ceny w Tabeli 
przedstawiającej koszt przeprowadzenia szkolenia oraz  nazw kolumn w nagłówku Tabeli.  

W zmodyfikowanej Tabeli Cena netto za 4 dni szkolenia za 1 osobę to iloczyn Liczby godzin (kolumna 3) oraz 
Ceny netto za 1 godzinę za 1 osobę (kolumna 4), natomiast Całkowity koszt szkolenia 4-dniowego netto za 
maksymalną liczbę osób to iloczyn Maksymalnej liczby osób  (kolumna 2) oraz Ceny netto za 4 dni szkolenia 
za 1 osobę (kolumna 5). 
 
 
Pytanie 3 
 
Czy warunek "Wykonawca  dostarczy  do sprawozdania ze szkolenia oraz protokołu odbioru szkolenia 
certyfikat FSC lub inny równoważny certyfikat" - jest obowiązkowy do spełnienia? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Tak, spełnienie tego warunku jest konieczne.  
 
Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego oraz Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 2 
do Zapytania ofertowego, Zamawiający wymaga przy realizacji zamówienia spełnienie następującej klauzuli 
środowiskowej w zakresie przekazywania dokumentacji w wersji papierowej: 
„Wykonawca wydrukuje na papierze ekologicznym, spełniającym warunki certyfikatu FSC lub innego 
równoważnego certyfikatu, tj.: dokumentu wystawionego przez organizację niezależną od Wykonawcy, 
upoważnioną do wystawienia dokumentu w kraju pochodzenia surowca i potwierdzającego takie same 
warunki jak określone w wymienionym certyfikacie FSC.” 
 
Zamawiający informuje, że na potwierdzenie spełnienia klauzuli środowiskowej, Wykonawca może dostarczyć 
certyfikat ze strony internetowej producenta  wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że używa papieru 
producenta posiadający certyfikat FSC lub  inny równoważny certyfikat. 
 
 
Pytanie 4 
 
Punkt dot. doświadczenia trenera: jeśli nasz trener jest wykładowcą akademickim, to czy musimy mieć 
jakieś oficjalne potwierdzenia tego faktu? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Jeśli trener jest wykładowcą akademickim, to informacja na ten temat jest powszechnie dostępna.  
Nie ma konieczności oficjalnego potwierdzania tego faktu. Ewentualnie prosimy o przekazanie odnośnika do 
strony internetowej uczelni, na której wykłada trener. 
 
 
Pytanie 5 
 
Czy szkolenie ma być przeprowadzone na naszej platformie szkoleniowej czy Państwo mają dostęp do jakiejś 
platformy? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. V ppkt 10.-11. Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik 
nr 2 do Zapytania ofertowego: 
 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednie rozwiązania teleinformatyczne na potrzeby 

przeprowadzenia szkoleń, tj. dla każdego uczestnika dostęp do zdalnego pulpitu, na którym uczestnicy 
będą wykonywali ćwiczenia i do którego dostęp będzie posiadał trener, 
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 Wykonawca zobowiązany jest przygotować dla każdego z uczestników instrukcję dotyczącą sposobu 
logowania i korzystania z użytego przez Wykonawcę rozwiązania teleinformatycznego wykorzystanego 
do przeprowadzenia szkolenia. 

 
 
 
 
Zamawiający informuje, ze dokonał następującej modyfikacji: 
 
 
Zapytanie ofertowe, str. 1 cz. I Przedmiot zamówienia publicznego: (opis przedmiotu zamówienia 
publicznego) - było:  
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa, polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu  
4-dniowego kursu redakcji merytorycznej dla od 10 do 12 osób redagujących czasopisma naukowe GUS: 
„Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician” i „Przegląd Statystyczny” wraz z przekazaniem materiałów 
szkoleniowych w wersji papierowej i elektronicznej dla każdego z uczestników. 
 
Zapytanie ofertowe, str. 1 cz. I Przedmiot zamówienia publicznego: (opis przedmiotu zamówienia 
publicznego) - jest:  
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa, polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu  
4-dniowego kursu redakcji merytorycznej dla od 10 do 12 osób redagujących czasopisma naukowe GUS: 
„Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician” i „Przegląd Statystyczny” wraz z przekazaniem materiałów 
szkoleniowych w wersji elektronicznej dla każdego z uczestników. 
 
 
 
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, Formularz ofertowy str. 1 –  było:  
 
W odpowiedzi na otrzymane zapytanie ofertowe oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego: 
,,Usługa szkoleniowa, polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 4-dniowego kursu redakcji 
merytorycznej dla od 10 do 12 osób redagujących czasopisma naukowe GUS: „Wiadomości Statystyczne. The 
Polish Statistician” i „Przegląd Statystyczny” wraz z przekazaniem materiałów szkoleniowych w wersji 
papierowej i elektronicznej dla każdego z uczestników.”, znak sprawy: 56/OS/2020 
 
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, Formularz ofertowy str. 1 – jest:  
 
W odpowiedzi na otrzymane zapytanie ofertowe oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego: 
,,Usługa szkoleniowa, polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 4-dniowego kursu redakcji 
merytorycznej dla od 10 do 12 osób redagujących czasopisma naukowe GUS: „Wiadomości Statystyczne. The 
Polish Statistician” i „Przegląd Statystyczny” wraz z przekazaniem materiałów szkoleniowych w wersji 
elektronicznej dla każdego z uczestników.”, znak sprawy: 56/OS/2020  
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, Formularz ofertowy, Tabela, str. 1 –  było:  
 

 
Szkolenie 

 
Maksymalna 
liczba osób 

 

 
Liczba 
godzin 
1 godz.  

= 45 
minut 

Cena 
netto 
za 1 

godzinę 

Cena 
netto za 4 

dni 
szkolenia 

(3x4) 

Całkowity 
koszt 

szkolenia 
netto za 

maksymalną 
liczbę osób 

(3x6) 

% 
Vat 

Całkowity 
koszt 

szkolenia 
brutto za 

maksymalną 
liczbę osób 

(3x6) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Zorganizowanie i 
przeprowadzenie 4-
dniowego kursu 
redakcji merytorycznej 
dla od 10 do 12 osób 
redagujących 
czasopisma naukowe 
GUS: „Wiadomości 
Statystyczne. The 
Polish Statistician” i 
„Przegląd Statystyczny” 

12 32   

 

zw. 

 

Maksymalna cena za wykonanie szkolenia: 
 

zw. 
 

W tym za przekazanie na rzecz Zamawiającego autorskich praw 
majątkowych 

 
zw. 

 

 
 
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, Formularz ofertowy, Tabela, str. 1 –  jest:  
 

 
Szkolenie 

 
Maksymalna 
liczba osób 

 

 
Liczba 
godzin 
1 godz.  

= 45 
minut 

Cena 
netto 
za 1 

godzinę 
za 1 

osobę 

Cena netto 
za 4 dni 

szkolenia 
(32 godz.) 
za 1 osobę 

(3x4) 

Całkowity 
koszt szkolenia 4 
dniowego netto 
za maksymalną 

liczbę osób 
(2x5) 

% 
Vat 

Całkowity 
koszt szkolenia 4 
dniowego brutto 
za maksymalną 

liczbę osób 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Zorganizowanie i 
przeprowadzenie 4-
dniowego kursu 
redakcji merytorycznej 
dla od 10 do 12 osób 
redagujących 
czasopisma naukowe 
GUS: „Wiadomości 
Statystyczne. The 
Polish Statistician” i 
„Przegląd Statystyczny” 

12 32   

 

zw. 

 

Maksymalna cena za wykonanie szkolenia: 
 

zw. 
 

W tym za przekazanie na rzecz Zamawiającego autorskich praw 
majątkowych 

 
zw. 
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia str. 1 cz. I Przedmiot zamówienia – 
było: 
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa, polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu  
4-dniowego kursu redakcji merytorycznej dla od 10 do 12 osób redagujących czasopisma naukowe GUS: 
„Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician” i „Przegląd Statystyczny” wraz z przekazaniem materiałów 
szkoleniowych w wersji papierowej i elektronicznej dla każdego z uczestników. 
 
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia str. 1 cz. I Przedmiot zamówienia – 
jest: 
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa, polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu  
4-dniowego kursu redakcji merytorycznej dla od 10 do 12 osób redagujących czasopisma naukowe GUS: 
„Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician” i „Przegląd Statystyczny” wraz z przekazaniem materiałów 
szkoleniowych w wersji elektronicznej dla każdego z uczestników. 
 
 
 
 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu 

z dnia 23.09.2020 r. godz. 12:00 

na dzień: 25.09.2020 r. godz. 12:00 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

                  

 

Małgorzata Sołtyszewska 
Dyrektor Departamentu    

Administracyjno-Budżetowego 
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