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PYTANIA I ODPOWIEDZI 

dotyczy zamówienia: Usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów dla uczniów klas 7 i 8 szkół 
podstawowych z prezentowania się na rynku pracy realizowanych w ramach projektu nr RPOP.09.01.02-16-
0004/20 pn.: „Kreatywna Opolszczyzna – program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji 
Opolskiej”, realizowanego w ramach osi Priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji, działanie 9.1 Rozwój edukacji, 
poddziałanie 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej, RPO WO na lata 2014-2020. 
 
Zamawiający, tj. Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji przekazuje treść zapytań, jakie wpłynęły 
od Wykonawcy w dniach 29.06.2021r. i 30.06.2021 r. 
 

Pytanie 1: 
Czy istnieje możliwość zorganizowania warsztatów tak aby szkoleniowiec przyjechał na 5 dni (pon-pt) do Opola 
(bądź okolic) i w tym czasie przeszkolił większą ilość grup? Rozumujemy to poprzez połączenie w danej placówce 
w jednym dniu 2 lub 3 następujących po sobie grup. Ewentualnie możliwość poprowadzenia warsztatów w tym 
samym czasie przez dwóch trenerów w różnych placówkach? 
 
Odpowiedź 1: 
Ustalenie terminów zajęć z każdą placówką leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie wyklucza opisanego w 
zapytaniu sposobu realizacji umowy, o ile Wykonawcy uda się w ten sposób ustalić terminy warsztatów z 
Dyrekcją szkół.  
 
Pytanie 2: 
 W przedmiotowym zapytaniu widnieje kryterium: 
„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
·       posiadają certyfikat z coachingu (Wykonawca dołącza do oferty kopię certyfikatu) 
·       udokumentują przeprowadzenie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co 
najmniej 10 warsztatów z czego 1 z zakresu doradztwa zawodowego i 2 polegających na pracy z dziećmi  i 
młodzieżą  (Wykonawca wypełnia tabelę zawartą w formularzu ofertowym)".  
W związku z tym prosiłabym o informację i doprecyzowanie, czy wymaganie posiadania certyfikatu coacha, jak 
również zrealizowania warsztatów doradztwa zawodowego i pracy z dziećmi i młodzieżą dotyczą konkretnie 
jednej osoby, która wykonywać będzie przedmiotową usługę, czy Wykonawcy ogólnie w ramach świadczonej 
przez niego działalności (w tym również przez podwykonawców).  

Odpowiedź 2: 
Dokumentacja (w tym certyfikat z coachingu) dotycząca doświadczenia w zakresie prowadzenia ww. zajęć ma 
dotyczyć konkretnie osoby/osób, które będą prowadziły warsztaty, o jakich mowa w zapytaniu cenowym. Jeżeli 
więc Wykonawca planuje prowadzenie zajęć przez kilku Coach’ów to powinien przedłożyć dokumenty 

potwierdzające kwalifikacje każdej z tych osób z osobna.” 
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