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Rybnik dn. 12.03.2020 r. 

Nr sprawy ZSB.343.4.2020 

      Do wszystkich uczestników postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego  

 
WYJAŚNIENIE  TREŚCI 

Ogłoszenia o Zamówieniu 
 
 
Dotyczy : postępowania na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają 
przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1843)  na przeprowadzenie szkolenia zawodowego w ramach projektu pn. „ Konkurencyjność 
uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz 
Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie 
oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla 
poddziałania: 11.2.2. wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT 
 

Zadanie nr 4- pn. „Szkolenie z zakresu wykonywania lotów dronem w zasięgu wzroku” 
__________________________________________________________________________________________ 

W nawiązaniu do wniosku o wyjaśnienie Ogłoszenia o Zamówieniu obowiązującego  
w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie rozdziału VIII pkt. 5-11 ogłoszenia  
o zamówieniu wyjaśniam:  

 
Pytanie nr 2 
 

1. Czy zamawiający w tym momencie pod zapisem:  
 

"Szkolenie musi się odbywać według programu obejmującego 30 godzin (tj. 13 godzin zajęć 
teoretycznych i 17 godzin zajęć praktycznych) dydaktycznych zajęć programowych (1 godzina 
dydaktyczna - 45 minut) oraz zawierającego informacje dotyczące tematyki prowadzonego szkolenia, z 
podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne."   
ma na myśli 13 i 17 godzin zajęć grupowych? Czas liczony dla całej grupy? Czy dla każdego z 
uczestników indywidualnie (zajęcia praktyczne w locie)? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2 

Zamawiający wyjaśnia, iż zapis załącznika 7d do ogłoszenia (szczegółowy opis przedmiotu  
zamówienia) pkt.1 o treści: 
„Szkolenie musi się odbywać według programu obejmującego 30 godzin (tj. 13 godzin zajęć 
teoretycznych i 17 godzin zajęć praktycznych) dydaktycznych zajęć programowych (1 godzina 
dydaktyczna - 45 minut) oraz zawierającego informacje dotyczące tematyki prowadzonego szkolenia, 
 z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne” dotyczy całej grupy.  
 
 


