Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne,
których przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje
zawodowe nauczycieli ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański – 10 Części.
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Niniejszym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Ogłoszenia
o zamówieniu – Część nr 6.
ZAPYTANIA:
1. Czy cenę jednostkową należy podać za uczestnika? Po przeczytaniu całego formularza, nie prosicie
Państwo o dodatkowe dokumenty. Rozumiem, że należy przesłać tylko wypełniony formularz ofertowy,
czyli 1 stronę.
2. Wykonawca prosi o dopuszczenie do udziału w postępowaniu firmy, która stosuje nowoczesną metodę
nauki języków obcych polegającą na nauczaniu za pomocą platformy online. Platforma,
w przeciwieństwie do komunikatorów tj. Skype czy Messenger posiada wszystkie możliwości
tradycyjnych spotkań tj. lektor może podczas zajęć podzielić grupę na pary, zlecić prace w podgrupach,
wyświetlać każdą treść na tablicy w tym podręcznik, multimedia, gry językowe i inne.
Dodatkowo kursanci mogą nagrywać audio/wideo z zajęć co znacznie ułatwia utrwalanie materiału
przerobionego na lekcji gdyż zawsze można do niego wrócić. Pliki audio odsłuchiwane mogą być przez
kursantów np. w samochodzie co pozwala na stworzenie sztucznego anglojęzycznego środowiska i tym
samym bezpośrednio wpływa na skuteczność nauki. Osoby odpowiedzialne za szkolenia posiadają pełną
kontrolę nad jakością ponieważ mają dostęp do wszystkich nagranych lekcji. Ponadto kursanci mogą
połączyć się na zajęcia ze swojego miejsca zamieszkania lub pracy, co pozwoli Wykonawcy złożyć
korzystną cenowo ofertę, a Zamawiającemu oszczędzić czas i pieniądze. oraz ograniczyć dodatkowe
wydatki związane np. z koniecznością wynajmu sali, zorganizowaniu transportu kursantów oraz kosztów
dojazdu lektora w przypadku klasycznych zajęć stacjonarnych.
Wykonawca nadmienia, iż szkolenie może zostać kontynuowane nawet w przypadku choroby lub innej
niedyspozycji uczestnika (potrzebny jest tylko komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu) co
nie jest możliwe w przypadku klasycznych kursów stacjonarnych. Należy również wskazać, że oferowany
przez Wykonawcę kurs nie jest kursem e-learningowym, gdyż lektor ma całkowity kontakt z kursantami w
czasie rzeczywistym, kiedy przeprowadzane są zajęcia a kursanci pełną interakcję między sobą oraz
lektorem.
Wykonawca posiada lektorów oraz native speakerów o bardzo wysokich i sprawdzonych kwalifikacjach,
którzy są w stanie dostosować program dokładnie pod potrzeby.
ODPOWIEDZI:
1. Podstawę wyceny prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia stanowi cena brutto kursu dla
jednego uczestnika, wyliczona z uwzględnieniem wymagań określonych w Rozdziale VII Ogłoszenia
o zamówieniu, którą należy przemnożyć przez ich ilość.
Wykaz dokumentów wymaganych od Wykonawców zawarty został w Rozdziale III Ogłoszenia.
2. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania.
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