Odpowiedzi na pytania przesłane drogą mailową dnia 12.02.2019r. do zapytania ofertowego
nr 1/2019
Pytanie nr 1:
W punkcie 2 w informacjach ogólnych pojawia się informacja o 50 pracownikach administracji dla
których ma być przeprowadzony język angielski, natomiast w punkcie 2 przedmiotu zamówienia w
podpunkcie 2 jest mowa o 30 pracownikach. W późniejszym opisie oraz formularzu ofertowym cały
czas pojawiają się 50 pracowników, a więc rozumiem, że zajęcia mają być docelowo dla 50 osób?
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zajęcia organizowane będą dla 50 pracowników administracji zatrudnionych w Collegium Civitas. Zapis
w pkt.2 stanowi omyłkę pisarską.
Pytanie nr 2:
Częścią druga zamówienia jest warsztat grupowy dla osób z powyższego punktu. Na jedną osobę
przypada 160 godzin zajęć, a więc:


czy na 1 grupę również przypada 160 godzin zajęć?



czy np. jeżeli w jednej grupie są 3 osoby, to wtedy będą one realizować 480 godzin zajęć?

Wg mojego rozumowania cała grupa robi 160 godzin zajęć. W takim wypadku nie ma możliwości aby
wykonawca oferty zrobił 8000 godzin zajęć grupowych, ponieważ zrobiłby je gdyby to były zajęcia
indywidualne dla 50 osób po 160 godzin na osobę. Jeżeli mają to być zajęcia grupowe to zakładając, że
w grupie będą minimum po 2 osoby a maksimum po 5, wtedy wykonawca zrealizuje 4000 godzin (25
grup po dwie osoby po 160 godzin). Jeżeli w grupie będą 3 osoby wtedy wykonawca zrealizuje 2720
godziny zajęć, jeżeli w grupie będą 4 osoby, wtedy 2080 godzin, a jeżeli grupy będą 5 osobowe to 1600
godzin (będzie 10 grup po 160 godzin). Czy wg Pani dobrze rozumuje? Chodzi mi o to, że nie ma
możliwości podania ceny za uczestnika, w przypadku kiedy nie wiemy ile będzie grup i ile dokładnie
będą one osobowe. Można podać cenę za godzinę zajęć grupy. Nie ma możliwości aby zrobić z
pracownikami 8000 godz. zajęć grupowych, ponieważ każdemu uczestnikowi, który jest w grupie te
godziny liczą się równolegle. Przykładowo, jeżeli liczę 100 zł za 60 min zajęć indywidualnych dla 4
pracowników i każdy ma zrobić 96 godzin, rachunek jest prosty. Kwota będzie 38 400 zł. Jeżeli zrobię
ten sam przelicznik dla zajęć grupowych wg zapytania ofertowego wychodzi mi kwota 800 000 zł, ale
skoro zajęcia mają być grupowe to przyjmując, że będzie 10 grup i każda zrobi 160 godzin i koszt grupy
będzie 100 zł za 60 min., to wtedy koszt oferty to będzie 160 000 zł, a więc istotna różnica. W związku
z tym proszę o rozwianie naszych wątpliwości dotyczących przetargu. Jak powinna być wyliczona kwota
za zajęcia grupowe, ponieważ moim zdaniem wykonawca nie zrealizuje 8000 godzin, ale pomiędzy
1600 a 4000.
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zajęcia realizowane będą dla 50 pracowników Collegium Civitas, każdy z pracowników biorących udział
w zajęciach będzie realizował 160h, co łącznie daje 8000h zajęć z języka angielskiego (50os. x 160h =
8000h/os.).
Wyliczenie to jest konsekwencją zapisów zawartych w projekcie pn.: „Uczelnia 4.0 – nowoczesny
program rozwoju Collegium Civitas”, nr umowy o dofinansowanie: POWR.03.05.00-00-Z079/17
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5
Kompleksowe programy szkół wyższych.

Jednakże, realizując zajęcia grupowe liczba 160h będzie odnosiła się zarówno do godzin zrealizowanych
przez grupę jak i przez jednostkę. Dla ww. projektu każda uczęszczająca na zajęcia osoba staje się
uczestnikiem projektu, a więc realizuje kurs 160h. Z Wykonawcą Zamawiający rozliczał się będzie na
podstawie list obecności uczestników i zrealizowanych godzin.
Dla potrzeby przygotowania oferty należy założyć, że w cenie 1h zajęć dla grupy, w której grupie będzie
co najmniej 5 osób. W załączniku nr 1 do zapytania ofertowego wskazano, iż w ramach projektu
powstanie co najmniej 10 grup językowych, w których będzie po 5 osób. Należy, więc podać kwotę za
1h pracy grupy, a następnie podzielić ją przez 5 osób w grupie co da finalnie cenę jednostkową dla 1
uczestnika. Uzyskaną cenę jednostkową (dla 1 osoby w grupie) należy pomnożyć przez wskazaną w
formularzu liczbę godzin tj. 8000h, co pozwoli uzyskać cenę łączną.
Przykład:
Cena za 1h zajęć w grupie: 50zł/h
Cena jednostkowa (za 1h zajęć 1 uczestnika w grupie): 10zł (50zł/h /5os= 10zł/os/h)
Cena łączna: 80 000zł
Wobec powyższego, Zamawiający dokonał modyfikacji:





rozdziału II część pn. Złożenie oferty – termin i miejsce zapytania ofertowego 1/2019,
rozdziału III pkt 1lit. b) załącznika nr 1 do zapytania ofertowego 1/2019,
formularza ofertowego będącego załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego 1/2019,
§11 ust. 1 umowy będącej załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego 1/2019.

Jednolite wersje całej dokumentacji zostały zamieszczone w bazie konkurencyjności
(https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl) oraz na stronie Collegium Civitas
(https://www.civitas.edu.pl/pl/uczelnia/rozeznania-rynku).
Jednocześnie, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 22 lutego 2019r.

