Rawa Mazowiecka 03.11.2016
Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej
i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika
w Rawie Mazowieckiej
96-200 Rawa Mazowiecka,
ul. Zwolińskiego 46

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

Zamawiający: Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika
w Rawie Mazowieckiej informuje:
w dniu 03 listopada 2016 r. wpłynęło do Zamawiającego: Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej
i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej pytanie dotyczące zamówienia publicznego na
przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu nr RPLD.11.03.01-10-0033/16 „Poznaj zawód
podczas stażu i praktyk” realizowanego przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe.
W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami), przekazuje Wykonawcy oraz
udostępnia treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego w postępowaniu wraz z wyjaśnieniami
Zamawiającego na stronie internetowej www.rawa-kopernik.pl
Treść zapytań oraz odpowiedź Zamawiającego na zapytanie Wykonawcy do SIWZ

Pytanie 1:
Jakie badania mają wykonać uczestnicy szkoleń ?
Odpowiedź: Kursy objęte projektem „Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk” dedykowane są trzem zawodom:
technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarz oraz kucharz.
Uczniowie kształcący się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz mają aktualne
badania lekarskie (książeczki zdrowia tzw. sanepidowskie). Natomiast uczniowie kształcący się w zawodzie
technik hotelarstwa w większości nie posiadają takich badań z wyjątkiem klas odbywających praktyki zawodowe.
Pytanie 2 :
Jakie kryterium ma spełniać odzież ochronna/robacza i czy ma być oznaczona logotypami Projektu w formie
trwałej / haft /
Odpowiedź: Odzież robocza ma zabezpieczać ubranie uczestnika kursu przed zniszczeniem oraz zabrudzeniem.
W przypadku kursów prowadzonych w ramach projektu „Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk” odzież
roboczą może stanowić fartuch i nakrycie głowy. Jeśli chodzi o oznaczenie logotypami to nie musi być w formie
trwałej, mogą to być np. przypinane plakietki zawierające oznaczenia zgodnie z zawartymi w Podręczniku
wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
Pytanie 3.
Dlaczego osoby posiadające tytuł instruktora praktycznej nauki zawodu pracujące na co dzień
z młodzieżą w różnych hotelach i restauracjach zostały pominięte przez Zamawiającego w modułach A, B, C
a dopuszczone w moduły D i E

Pytanie retoryczne – czy aby uczyć młodzież przedmiotów zawodowych w praktyce np. Baristy
w formie jakiej wskazuje nazwa projektu, Zamawiający wymaga od osoby prowadzącej zajęcia wykształcenia
wyższego czy też odpowiednich umiejętności popartych certyfikatami i osiągnięciami zawodowymi ?
Odpowiedź: Od osób pracujących z młodzieżą szkoły ponadgimnazjalnej wymaga się wyższego wykształcenia.
Zamawiający zdaje sobie sprawę z tego, że w odniesieniu do trenerów niektórych kursów to wymaganie jest
trudne do spełnienia lub wręcz niemożliwe, jednakże w odniesieniu do barmanów i baristów wiele osób
spełnia to wymaganie. Powszechnie wiadomo, że programy kierunków studiów gastronomicznych zawierają
elementy z zakresu barmaństwa i baristy. Natomiast brak jest kierunków obejmujących carving lub florystykę.
Wielu trenerów posiadających wykształcenie wyższe może wykazać się praktyką zawodową i dużymi
osiągnięciami zawodowymi gwarantującymi wysoką jakość prowadzonych kursów.
Pytanie 4
Zamawiający uzależnia 20% punktów oceny oferty od ilości trenerów – jaki to ma wpływ na jakość szkolenia ?
Czy barista nie może być także event managerem i barmanem z tytułami i osiągnięciami zawodowymi w każdej
z tych profesji?
Odpowiedź: Ze względu na dużą ilość kursów do przeprowadzenia w stosunkowo krótkim czasie Zamawiającemu
zależy na równoległym prowadzeniu kilku kursów, co nie jest możliwe w przypadku, gdy Wykonawca dysponuje
tylko jednym trenerem. Większa liczba trenerów ułatwia organizację kursów, w tym elastyczne dostosowanie do
potrzeb beneficjentów jeśli chodzi o czas i terminy zajęć.
Pytanie 5
Kolejne 20 % punktów zyska tylko jeden trener biorący udział w 5 projektach z funduszy UE. Dlaczego od
pozostałych trenerów nie wymaga się takiego samego doświadczenia ? Prowadzą przecież szkolenia w
kolejnych modułach ?
Odpowiedź: Doświadczenie w realizacji kursów w ramach projektów współfinasowanych ze środków Unii
Europejskiej jest wymagane ze względu na specyfikę tego typu kursów, prowadzenie ich dokumentacji, a
szczególnie w zakresie osiągania i dokumentowania założonych we wniosku o dofinansowanie celów. Ponieważ
Zamówienie nie jest podzielone na części duże doświadczenie jednego trenera w grupie realizującej zamówienie
jest zdaniem Zamawiającego wystarczające.

Zamawiający informuje że powyższe odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ, a z uwagi na zakres
i charakter nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Ewa Kawałek
ZS-CEZiU w Rawie Mazowieckiej

