
Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji – 
działania edukacyjno-szkoleniowe
dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – 
etap II

Warszawa, 3 kwietnia 2020 r.
Główny Urząd Geodezji i Kartografii

ul. Wspólna 2
00-926 Warszawa

Dotyczy: badania rynku na potrzeby oszacowania wartości usługi związanej z organizacją i obsługą 
szkoleń wśród pracowników administracji publicznej w ramach projektu: Podnoszenie kompetencji 
cyfrowych e-administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury 
informacji przestrzennej - etap II.

WYJAŚNIENIE TREŚCI OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamawiający – Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2, 
przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1
Proszę o potwierdzenie, czy dobrze zrozumiałem założenia z Opisu Przedmiotu Zamówienia w 
odniesieniu do jednego konkretnego terminu. Biorąc za przykład Warszawę i szkolenie w dniach 1,2,3 
czerwca 2020. W dniu 1.06 zajęcia mają formę wykładu dla 60 osób w jednej sali, z kolei w dniach 2-
3.06 zajęcia odbywają się w podziale na trzy 20-osobowe grupy w formie warsztatowej z komputerami? 

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że w pierwszym dniu szkolenia odbywać się będą wykłady dla 60 uczestników 
szkolenia, w drugim i trzecim dniu szkolenia odbywać się będą warsztaty szkoleniowe dla trzech grup 
szkoleniowych, każda po 20 uczestników szkolenia. Każdy wykład oraz każdy warsztat szkoleniowy 
prowadzony będzie przez dwóch trenerów.  Ponadto zgodnie z rozdziałem III OPZ pkt 1 ppkt 7) zdanie 
drugie, w szkoleniach mogą uczestniczyć jako dodatkowe osoby: rezydenci (max. 3 osoby) i kontrolerzy 
(max. 2 osoby).  

Pytanie 2
Proszę o informację, czy komputery mają być zapewnione przez Wykonawcę (opisuje to punkt 
'warsztaty komputerowe' w tabeli 1), czy też zostaną udostępnione na zasadzie użyczenia przez 
Zamawiającego (zgodnie z treścią pkt III.2.1.o) - proszę o wyjaśnienie tej wątpliwości.

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stanowisk komputerowych 
na potrzeby przeprowadzenia szkoleń przy uwzględnieniu, że zostaną Wykonawcy użyczone, na 
podstawie umowy użyczenia, komputery (30 sztuk laptopów) stanowiące własność Zamawiającego 
(rozdział III OPZ pkt 2.2.1 ppkt 1 lit o). Zamawiający zwraca jednocześnie  uwagę na obowiązki 
Wykonawcy wynikające w sytuacji wskazanej w rozdziale III OPZ pkt 2.2.1 ppkt 1 lit n.



Pytanie 3
Proszę też o informację, czy Zamawiający przewiduje sytuację, w której szkolenia w różnych miastach 
będą prowadzone w tym samym czasie.

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje takiej sytuacji. 
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