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Wyjaśnienia i zmiany treści IWZ z dnia 15.12.2017 r.
Pytanie 1:
Wg. SIWZ/ SOPZ Działanie I skierowane jest do „szkół ponadpodstawowych” - w związku z tym, że
będzie ono realizowane w roku szkolnym 2017/2018, tym samym ma obejmować pozostałą jeszcze
szkołę gimnazjalną (klasy 2 i 3) oraz szkoły ponadgimnazjalne (licea, technika i szkoły zawodowe).
Odpowiedź:
Przez szkoły ponadpodstawowe Zamawiający rozumie pozostałe szkoły gimnazjalne (klasy 2 i 3)
oraz szkoły typu licea, technika i szkoły zawodowe.

Pytanie 2:
SOPZ, pkt. IV. Założenia projektu. Działanie I, zadanie II.
Każda szkoła biorąca udział w akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich.
Przedsiębiorczość” może zgłosić tyle projektów konkursowych, ile zostało przeprowadzonych lekcji
(maksymalnie dwa projekty).
Czy w konkursie Startup na 5-tkę mogą wziąć udział uczniowie innych klas, w których nie były
przeprowadzone Lekcje o FE. Przedsiębiorczość?
Odpowiedź:
Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy uczniowie każdej szkoły biorącej udział w akcji
edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość”, nawet z klas, w których nie
została przeprowadzona lekcja o FE. Przedsiębiorczość. Ważne jest, aby z każdej szkoły było nie
więcej niż dwa projekty.

Pytanie 3:
Etap V: Finał Konkursu: Czy ustalona wartość nagród dla finalistów: 450 zł – 500 zł brutto – jest
przeznaczona na jedną grupę finałową, czy też jest to łączny budżet, który należy przeznaczyć na
zakup nagród dla wszystkich grup finałowych (bez laureatów)? Czy wśród nagrodzonych osób
(finaliści, laureaci), nagrodzeni mają być także nauczyciele, czy tylko sami uczniowie?
Odpowiedź:
W zakresie Etapu V ustalona kwota nagrody 450-500 zł brutto dotyczy jednego finalisty, kwota 750 zł
– 1000 zł brutto jest przeznaczona na jednego laureata. Etap V nie przewiduje nagród dla nauczycieli.

Pytanie 4:
Rozumiem, że na etapie przygotowania oferty do 22.12.2017 Wykonawca nie przedstawia załącznika
nr 5, 6, 7 (będzie ono przesłane na żądanie Zamawiającego).
Odpowiedź:
Dokumenty, jakie mają być złożone wraz z ofertą są określone w pkt 7.15 IWZ.
Zgodnie z pkt 5.4 IWZ „Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do pr zekazania
zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 5 do IWZ”.
Załącznik nr 6 i 7 są składane na wezwanie Zamawiającego.

Pytanie 5:
Z uwagi na bardzo krótki okres przygotowania materiałów dydaktycznych (głównie komiks) dla szkół
ponadpodstawowych (od momentu podpisania umowy – 28.02.2018), jak długo potrwa ocena ofert, do
kiedy max. Zamawiający planuje wybrać Wykonawcę działań LOFE? Proszę w miarę możliwości o
podanie mniej więcej przybliżonego terminu.
Odpowiedź:
Ocena ofert oraz badanie dokumentów powinny potrwać nie dłużej niż 30 dni. Jednak na tym
etapie postępowania Zamawiający nie jest w stanie dokładnie określić, jak długo potrwa ocena
ofert oraz badanie dokumentów.
Jednocześnie Zamawiający zmienia SOPZ w n/w zakresie, który otrzymuje brzmienie:
pkt VI SOPZ (Etapy projektu i zadania wykonawcy)
DZIAŁANIE I ZADANIE I SKIEROWANE DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH:



ETAP I PRZYGOTOWANIE PROJEKTU od zawarcia umowy – 15 marca 2018 r.
ETAP II REALIZACJA I KOORDYNACJA PROJEKTU 16 marca – 30 kwietnia 2018 r.

DZIAŁANIE I ZADANIE II SKIEROWANE DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ETAP IV
PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA KONKURSU 16 marca - 31 maja 2018 r.
Pytanie 6:
W związku z zamówieniem publicznym na organizację akcji edukacyjnej pt. „Lekcja o Funduszach
Europejskich V” proszę o uszczegółowienie kilku kwestii.
Oferent zobowiązany jest do przedstawienia próbki grafiki komiksowej (2 szkice) dla szkół
podstawowych. Czy wg Zamawiającego 2 szkice oznaczają przedstawienie 2 scen z komiksu, 2
różnych koncepcji graficznych tego samego komiksu, 2 różnych koncepcji komiksu? Jeżeli 2
szkice rozumiane są przez Zamawiającego jako druga lub trzec ia z wyżej wymienionych
możliwości – co jest rozumiane przez szkic (czy ma obejmować cały komiks, część komiksu +
scenariusz całości, fragment komiksu, itp.)?
Odpowiedź:
Zamawiający przez 2 próbki grafiki komiksowej (2 szkice) rozumie przedstawienie dwóch odrębnych
scen z komiksu, aby na tej podstawie ocenić atrakcyjność grafiki i jej dostosowanie do wieku uczniów.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część IWZ.

