Szczawno- Zdrój, dn. 03.01.2016r.
Nr postępowania: ZP/PN/SZP/1/2016

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że w toku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego pn:
Usługa kompleksowej realizacji szkoleń i coachingu z zakresu zakładania i prowadzenia działalności
gospodarczej w ramach projektu „Aktywny Biznes”

wpłynęły zapytania wobec treści SIWZ, na które niniejszym udziela następujących
odpowiedzi
(1):
1. Co w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie przez uczestnika? Czy zamawiający
(odpowiedzialny za rekrutację) wskaże na to miejsce dodatkową osobę? Do którego
momentu uczestnik może wycofać się z udziału w projekcie i jak będzie wyliczane
wynagrodzenie wykonawcy?
Odpowiedź Zamawiającego:
Uczestnik/czka w każdym momencie może się wycofać z projektu, a Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za przeszkolenie uczestnika/czki, jeżeli będzie on/ona obecny/a na min. 80%
godzin zajęć oraz za zrealizowanie 100% godzin coachingu biznesowego i kiedy Wykonawca
przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów, o których mowa w par. 9 ust. 3.3. umowy,
przygotowanych i podpisanych zgodnie z wymogami zawartymi w umowie i Zakresie Zadań
Wykonawcy.
Co oznacza, że:
a)
aby wypłacone zostało wynagrodzenie za przeszkolenie danej osoby, Wykonawca musi
dostarczyć Zamawiającemu m.in. potwierdzenie odbioru zaświadczenia o ukończeniu
szkolenia, podpisane przez tę osobę.
b)
aby wypłacone zostało wynagrodzenie za realizację coachingu biznesowego dla danej osoby,
Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu m.in. potwierdzenie odbioru zaświadczenia o
ukończeniu szkolenia i coachingu biznesowego, podpisane przez tę osobę.
W przypadku, gdy:
a)
uczestnik/czka zrezygnuje z udziału w projekcie zanim będzie uczestniczył/a w 80%
godzin szkoleniowych, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za przeszkolenie takiej
osoby. W miejsce tej osoby, w przypadku gdy nie pojawią się problemy z rekrutacją, może
zostać skierowana kolejna osoba, na następne (pełne) szkolenie.
b)
uczestnik/czka zrezygnuje z udziału w projekcie i nie będzie uczestniczył/a w 100% godzin
coachingu biznesowego, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za zrealizowanie
coachingu dla takiej osoby. W miejsce tej osoby, w przypadku gdy nie pojawią się problemy z
rekrutacją, może zostać skierowana kolejna osoba na pełny coaching

Zamawiający oczekuje przeszkolenia 100 osób i realizacji coachingu biznesowego dla 100 osób oraz
podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu zakładania i prowadzenia działalności
gospodarczej u 100 osób. W rzeczywistości z powodu problemów z rekrutacją liczba ta może być
niższa. Może również zaistnieć sytuacja, iż w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie w trakcie
realizacji wsparcia, liczba uczestników szkoleń i/lub coachingu będzie wyższa niż 100.
2. Jak wstępnie zaplanowany został harmonogram realizacji działań w ramach zlecenia
objętego niniejszym zamówieniem (chodzi o konkretne grupy objęte projektem i
harmonogram poza wskazanym w pkt. 2 ust. 2.2. załącznika nr 8 do SIWZ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie może przedstawić planowanego harmonogramu przeszkolenia kolejnych grup,
gdyż Zamawiający nie zrekrutował jeszcze całej przewidzianej puli uczestników/czek projektu i nie
jest w stanie przewidzieć kiedy kolejne osoby zostaną zrekrutowane. Obecnie trwa rekrutacja do
projektu w trybie ciągłym.
3. Prosimy o wskazanie ilu uczestników i ich danych oraz w którym momencie zamawiający
przekaże wykonawcy? Czy zamawiający przekaże jednorazowo dane 100 uczestników?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie przekaże Wykonawcy jednorazowo danych 100 osób, tylko będzie przekazywał je
sukcesywnie po ich zrekrutowaniu. Zgodnie z zapisami Zakresu Zadań Wykonawcy (pkt 1.3 Części
Szczegółowej): „Najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty sporządzenia Indywidualnego Planu
Działania Zamawiający będzie przekazywał wykonawcy kopie dokumentów wymienionych w pkt
1.2. dotyczących kolejnych zrekrutowanych UP.”
Po podpisaniu umowy planowane jest przekazanie do przeszkolenia danych ok 31 osób.
4. Prosimy o wyjaśnienie załącznika nr 9 do SIWZ – w załączonej tabeli pkt. 2 „Z tytułu
właściwej realizacji usługi przeszkolenia 1 uczestnika/ czki projektu…” w tabeli jako
jednostkę miary wskazano pakiet 40 godz., natomiast pakiet dotyczy 48 godz. Prosimy o
wyjaśnienie.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dokonał poprawy pomyłki pisarskiej.
5. Kto zapewnia coaching psychologiczny- śr. 4 godz. na osobę według SIWZ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Realizacja coachingu psychologicznego nie należy do obowiązków Wykonawcy.
6. Prosimy o wskazanie na jakiej podstawie zamawiający żąda od wykonawcy osiągnięcia
następujących wskaźników twardych wskazanych w załączniku nr 8 do SIWZ „Zakres Zadań
Wykonawcy”:
- złożenie 100 wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności
gospodarczej, z których minimum 82 otrzyma dofinansowanie;
- złożenie 100 wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, z których minimum 82
otrzyma dofinansowanie;
Chodzi o część związaną z minimalną liczbą wniosków, które mają otrzymać dofinansowanie
oraz wsparcie pomostowe. Wykonawca, przy zachowaniu pełnej staranności wykonywania
przedmiotu zamówienia, nie ma wpływu na sposób oceny wniosków o dofinansowanie- część
merytoryczna, stąd nie można od niego wymagać, że osiągnie zakładany wskaźnik w
minimalnym wymiarze. Na jakiej podstawie zamawiający scedował osiągnięcie tego
wskaźnika na wykonawcę?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający może dowolnie kształtować zakres zadań Wykonawcy, pod warunkiem, że nie
ograniczania konkurencyjności. Wg Zamawiającego zapis ten nie ogranicza konkurencyjności, ma
natomiast na celu zmobilizowanie Wykonawcy do udzielenia wsparcia na takim poziomie, który
uczestnicy/czki przygotowali/ły wysokiej jakości biznesplany i wnioski. Należy zauważyć, że
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy osiągnięcia wymienionych wskaźników, ale oczekuje że
zostaną osiągnięte na zakładanym poziomie.
7. Czy rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w
systemie miesięcznym?
Odpowiedź Zamawiającego:
Rozliczenia szkoleń i coachingu przewidziane są po ich wykonaniu, w oparciu o zlecenia, które będą
przekazywane systematycznie w sytuacji skompletowania min. 1 grupy szkoleniowej. Niemniej
jednak Zamawiający przewiduje również zlecenia indywidualne, obejmujące np. coaching
biznesowy dla 1 osoby.
Zamawiający jednocześnie informuje, iż w związku z zapytaniami dokonuje zmiany terminu
otwarcia ofert w sposób następujący:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (sekretariat II piętro, pokój A205/206) w
terminie do dnia 09.01.2017r. godz. 11:00 lub przesyłać na adres Zamawiającego:
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno- Zdrój
– wiążącym jest termin fizycznego doręczenia oferty Zamawiającemu.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 09.01.2017r. o godz. 11:30 w sali
konferencyjnej (sala nr A101/A102, I piętro).

…………....................................................................
Podpis Kierownika Zamawiającego

