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 Wykonawcy  

biorący udział w postępowaniu 

 

 

Wyjaśnienia nr 2 treści  ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne  

 

Dotyczy: zamówienie na usługi społeczne nr BARR.ZP.2.2020 z dnia 26.03.2020 r. na zakup usług 
szkoleniowych w celu świadczenia przez BARR S.A. specjalistycznych usług doradczych na 
rzecz MŚP  

 

 

Wyjaśnienia nr 2 treści ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne  

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. 
Dz.U. z 2019r., poz. 1843) Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  przekazuje treść zapytań  
do ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie 1 

Czy cały program szkoleń stacjonarnych wynoszący minimum 900 godz. szkoleniowych i obejmujący 5 
bloków wymienionych w cz. IV pkt. 2.1 - 2.5 ma objąć całą wskazaną w cz. IV pkt. 1 grupę 11 
uczestników, czy też uczestnicy będą podzieleni na 5 grup tematycznych i będą uczęszczać jedynie na 
szkolenia w ramach swojego bloku? 

 

Odpowiedź 

Uczestnicy (11 osób) będą podzieleni na 5 grup tematycznych i będą uczęszczać tylko na szkolenia w 
ramach swojego bloku / bloków. Cały blok szkoleń stacjonarnych ma wynosić min. 900 godz. 
szkoleniowych. 

 

Pytanie 2 

Czy w związku z faktem, że wskazane w cz. V pkt. 1 szkolenia stacjonarne obejmujące 900 godzin 
podzielone są na: 90% we wskazanej lokalizacji w Biłgoraju i 10% wyjazdowe, można przyjąć, że zajęcia 
wyjazdowe będą dotyczyły zajęć praktycznych (o jakich mowa w cz. IV pkt. 3.3), czy też są to odrębne 
kategorie i zajęcia praktyczne nie wchodzą w pakiet 900 godzin? 

 

 



 
 

 
 

Odpowiedź 

Nie wchodzą. Pkt. V.1.1 i pkt V.1.2 wyraźnie stanowią o 90% i 10% godzin szkoleniowych w ramach 
pakietu stacjonarnego, natomiast zgodnie z pkt IV.3 ogłoszenia pakiet szkoleń stacjonarnych i pakiet 
szkoleń praktycznych to dwa odrębne pakiety. 

 

Pytanie 3 

W związku z projektem BARR.ZP.2.2020 prosimy o informację na temat podziału uczestników szkolenia 
pomiędzy poszczególne bloki. 

 

Odpowiedź 

Podział uczestników szkolenia pomiędzy poszczególne bloki przedstawia się następująco (każdemu z 
uczestników szkolenia został przyporządkowany numer od 1 do 11): 

 Doradztwo z zakresu nowych rynków regionalnych, krajowych i międzynarodowych, w tym 
opracowanie strategii rozwoju firmy, polityki inwestycyjnej - 3 osoby (osoba nr 6,7,10)  

 Pozyskiwanie partnerów technologicznych i biznesowych - 3 osoby (osoba nr 5,6,10) 
 Zarządzanie jakością - 3 osoby (osoba nr 3,4,8) 
 Wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych, w tym audyt / optymalizacja kosztów i procesów 

- 7 osób (osoba nr 1,2,3,4,9,10) 
 Monitorowanie wdrażania technologii lub realizacji umowy oraz innych aspektów pomocy 

powdrożeniowej - 3 osoby (osoba nr 6,9,11). 
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