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Odpowiedź na pytanie do SIWZ.
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na Kurs: Język angielskiego poziom podstawowy/
średniozaawansowany / zaawansowany w ramach projektu pn.: „Jestem –
więc działam” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 11.1 Aktywne
włączenie (ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 535388-N-2019 z
dnia 2019-04-09 r.)
Powiat Bialski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej, ul.
Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska, działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z
późn. zm.) informuje iż:
Edukacja Plus S.C. Lublin
zadał pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia :
1. Wg. pkt. 3 Opisu przedmiotu zamówienia (Zał. 1 do SIWZ), grupę
uczestników „należy podzielić na mniejsze maksymalnie 3 podgrupy”. Czy ww.
zapis oznacza, że Zamawiający dopuszcza podział uczestników także na jedną
lub dwie podgrupy?
2. Czy liczba 120 godzin szkolenia oznacza liczbę godzin w ramach całego
zamówienia czy też liczbę godzin dla każdej z grup (podgrup)?
3. Wg. pkt. 8 Opisu przedmiotu zamówienia (Zał. 1 do SIWZ), „kurs kończy się
egzaminem i certyfikatem np. KET, PET/FCE, CAE w zależności od stopnia
zaawansowania”. Czy ww. zapis oznacza, że Zamawiający wymaga zakończenia
kursu wyłącznie ww. egzaminami Cambridge English czy też dopuszcza
zakończenie kursu innym egzaminem (np. TELC, TOEiC)?
4. Czy w cenie oferty należy uwzględnić koszt organizacji i przeprowadzenia
ww. egzaminów na odpowiednim poziomie dla wszystkich uczestników
szkolenia?
Odpowiedz na pytania:
Ad. 1
Zamawiający po przeanalizowaniu specyfiki zamówienia stwierdza że kurs ma
odbyć się w 3 grupach. Celem kursu jest podniesienie znajomości języka
angielskiego, mniejsze grupy zapewniają indywidualne podejście do uczestnika.

Ad. 2
Oferent musi w kalkulacji ceny uwzględnić 3 grupy po 120 godzin każda.
Ad. 3
Zamawiający wymaga żeby kurs kończył się egzaminem Cambridge English w
zależności od poziomu uczestnika tj. KET, PET, FCE, CAE. Nie dopuszczalne
są inne typy egzaminów.
Ad. 4
Oferent w cenie musi uwzględnić koszt organizacji i przeprowadzenia
egzaminów. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie egzaminu poza miejscem
prowadzenia kursu tj. inna miejscowość co wiąże się z zapewnieniem transportu
uczestnikom na egzamin i powrót do Białej Podlaskiej, koszt transportu Oferent
też winien uwzględnić w cenie oferty.

