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Warszawa, dnia 29.06.2022 r.  
GUS-DB04.271.38.2018.17 
dot.: numer sprawy 35/BK/2022 

Wyjaśnienia  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Przygotowanie metodyczne oraz przeprowadzenie zajęć 
indywidualnych z języka angielskiego w Głównym Urzędzie Statystycznym.”, numer sprawy: 35/BK/2022. 

Pytanie 1: 
Czy postępowanie jest już postępowaniem właściwym i będzie prowadziło do zawarcia umowy z wyłonionym 
oferentem, czy jest to badanie rynku przed ogłoszeniem właściwego postępowania na zamówienie publiczne?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w trybie rozeznania rynku poprzez publikację zapytania ofertowego 
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, 
który spełni wszelkie wymogi formalne oraz otrzyma najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert.  
 
Pytanie 2: 
Na podstawie Państwa dotychczasowego doświadczenia w zakresie prowadzonych cyklicznie kursów dla Państwa 
Pracowników – czy zajęcia odbywały się do tej pory raczej stacjonarnie, czy w formule online? Prosimy o podanie 
orientacyjnej proporcji w sytuacji, gdy część zajęć odbywała się w jednym, a część w drugim trybie. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Ostatnie semestry zajęć indywidualnych z powodu COVID-19 odbywały się zdalnie, przed marcem 2020 r. zajęcia 
miały charakter jedynie stacjonarny. Aktualnie GUS pracuje w trybie hybrydowym, z uwagi na ten fakt preferowana 
jest forma zajęć zdalnych, nie można jednak wykluczyć powrotu do formuły stacjonarnej w okresie jesienno-
zimowym.  
 
Pytanie 3: 
Chciałam tylko dopytać, czy termin szkoleń jest poprawnie wpisany, czy szkolenia mają być na okres tylko 
3,5miesiąca, do połowy grudnia tego roku, czy to pomyłka? 
Jeśli tylko na taki krótki okres, to jakie są oczekiwania Państwa odnośnie realizacji materiału na taki krótki kurs? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Aktualnie w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego, w związku z powyższym Zamawiający nie jest w 
stanie jednoznacznie stwierdzić w jakiej formie w okresie jesienno-zimowym będą prowadzone zajęcia językowe. 
Zgodnie z zapisami w Opisu przedmiotu zamówienia pkt 2 ppkt. 8) zajęcia mogą być prowadzone w formie zdalnej 
za pośrednictwem ogólnodostępnego, powszechnie znanego narzędzia do komunikacji on-line (np. Skype, Webex, 
Microsoft Teams). 

 
Bartosz Wielądek 

Konsultant  
w Wydziale Zamówień Publicznych GUS 
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