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Nr WP/ KSP/29/2018 Rzeszów 26.07.2018 r. 
 
Odpowiedzi na pytania 

 
W związku z prowadzonym postępowaniem na przeprowadzenie kursu umożliwiającego nabycie 

kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie wizażystka, wraz z dostarczeniem 

materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sal szkoleniowych dla 10 osób, mieszkańców 

województwa Podkarpackiego - uczestników projektu „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb 

podkarpackiego rynku pracy”. Znak sprawy: WP/ KSP/29/2018 

 

Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na otrzymane pytania:  

 

Pytanie 1: 

1) W jakiej miejscowości realizowane będą zajęcia? Jeżeli nie jest to jeszcze określone, to jaki jest 
prawdopodobny obszar (powiat, gmina, etc)? Składając ofertę na część II - zapewnienie sali, skąd 
mamy wiedzieć gdzie tą salę zapewnić? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia: 

Szkolenia odbywać się będą w woj. podkarpackim. 

Zajęcia będą odbywały się w 2 grupach przec. 5-osobowych w dni powszednie oraz weekendy 

zgodnie z harmonogramem ustalanym na bieżąco. Liczba godzin zajęć na 1 grupę: 

– 48 godzin część teoretyczna 

Liczba godzin jednego dnia szkoleniowego wynosi przeciętnie od 4 do 6 godzin dziennie. 

Zamawiający dostosuje harmonogram szkoleń do potrzeb uczestników wynikających z ich miejsca 

i godzin zatrudnienia. 

 

Kurs/y realizowane będą na terenie województwa podkarpackiego. Ostateczna lokalizacja kursu 

będzie zależeć od preferencji/ bliskości/ łatwości dojazdu szkolonej grupy. 

 

Pytanie 2: 

2) Szkolenie obejmuje 48 godzin na grupę - czy są to godziny dydaktyczne (45min) czy zegarowe 
(60min)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w przypadku godzin szkoleniowych przez jedną godzinę rozumie się 

godziny dydaktyczne (tj. 1 godzina = 45 minut), natomiast w przypadku wynajmu sal 

szkoleniowych,  godzinę zegarową (1 godzina = 60 minut). 

 

Pytanie 3: 

3) W jakich godzinach może odbywać się szkolenie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia: 

Szczegółowy harmonogram, miejsce spotkań i godziny kursu zostaną dostosowane do 

indywidualnych potrzeb uczestników projektu - możliwość realizacji zajęć w godzinach przed – i 

popołudniowych oraz w weekendy. 

Zajęcia będą realizowane przeciętnie od 4 do 6 godzin dziennie co najmniej 2 razy w tygodniu 

na terenie woj. podkarpackiego. 

 
Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Zapytania Ofertowego i stają się wiążące dla 

Wykonawców przy opracowaniu ofert. Przedstawione wyjaśnienia nie wpływają na termin 

składania ofert. 

 


