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Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku 
Al. Gen J. Hallera 16/18 
80-426 Gdańsk 
 

Wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu 

 
Dotyczy:  sprawy CKZiU/3/04/AA/2019 
 
Zamawiający Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku zamieszcza pytanie1 o 
wyjaśnienie treści ogłoszenia oraz udzieloną odpowiedź. 
 
Pytanie: 
 
„Uprzejmie proszę o udzielenie wyjaśnień. 
 

1. Zapytanie ofertowe p. 3.5 
     Prosimy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu naszej firmy, która stosuje nowoczesną metodę nauki języków 
obcych polegającą na nauczaniu za pomocą platformy online. Platforma, w przeciwieństwie do komunikatorów tj. 
Skype czy Messenger posiada wszystkie możliwości tradycyjnych spotkań tj. lektor może podczas zajęć podzielić grupę 
na pary, zlecić prace w podgrupach, wyświetlać każdą treść na tablicy w tym podręcznik, multimedia, gry językowe i 
inne.  
     Dodatkowo kursanci mogą nagrywać audio/wideo z zajęć co znacznie ułatwia utrwalanie materiału przerobionego 
na lekcji gdyż zawsze można do niego wrócić. Pliki audio odsłuchiwane mogą być przez kursantów np. w samochodzie 
co pozwala na stworzenie sztucznego anglojęzycznego środowiska i tym samym bezpośrednio wpływa na skuteczność 
nauki. Osoby odpowiedzialne za szkolenia posiadają pełną kontrolę nad jakością ponieważ mają dostęp do wszystkich 
nagranych lekcji. Ponadto kursanci mogą połączyć się na zajęcia ze swojego miejsca zamieszkania lub pracy, co pozwoli 
Wykonawcy złożyć korzystną cenowo ofertę, a Zamawiającemu oszczędzić czas i pieniądze, dokładnie dopasować 
harmonogram szkoleń do swoich potrzeb,  oraz ograniczyć dodatkowe wydatki związane np. z koniecznością wynajmu 
sali, zorganizowaniu transportu kursantów oraz kosztów dojazdu lektora w przypadku klasycznych zajęć stacjonarnych  
     Pragniemy również nadmienić, iż szkolenie może zostać kontynuowane nawet w przypadku choroby lub innej 
niedyspozycji uczestnika (potrzebny jest tylko komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu) co nie jest 
możliwe w przypadku klasycznych kursów stacjonarnych. Należy również wskazać, że oferowany przez naszą firmę kurs 
nie jest kursem e-learningowym, gdyż lektor ma całkowity kontakt z kursantami w czasie rzeczywistym, kiedy 
przeprowadzane są zajęcia a kursanci pełną interakcję między sobą oraz lektorem.  
     Nasza firma posiada lektorów oraz native speakerów o bardzo wysokich i sprawdzonych kwalifikacjach, a nasi 
lektorzy są w stanie dostosować program dokładnie pod Państwa potrzeby, w tym wypadku przeprowadzić szkolenie 
branżowe z dziedziny transportu, logistyki i motoryzacji. 
Nasza firma przeszła również pomyślną weryfikację jakości oferowanych usług i świadczy usługi szkoleniowe z 
dofinansowaniem szkoleń, znajdując się w bazie usług rozwojowych sygnowanej przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości jako firma świadcząca usługi stacjonarne, a nie e-learningowe. 
 
Uzasadnienie: 
Nasza usługa oferuje konkretne spotkania- trener jest dostępny dla uczestnika w trakcie zajęć, nie jest to e-learning. 
Jedyną różnicą jest to, że spotkanie odbywa się niejako przez ekran komputera i lektor nie może „podać ręki” 
kursantowi, prócz tego wszystko inne przebiega tak, jak zwyczajne kursy stacjonarne,a  dodatkowo lector ma dostęp 
do ciekawych materiałów i ćwiczeń. 

                                            
1 Zachowano oryginalną pisownię pytań. 
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Pragniemy podkreślić, iż nasze szkolenie może odbywać się indywidualnie lub w grupach. Grupa do 6 osób może 
połączyć się z lektorem z dowolnego miejsca za pomocą dowolnego urządzenia posiadajacego dostęp do Internetu 
(laptop, tablet, smartfon) z uczelni, pracy, czy z domu i uczestniczyć w zajęciach widząc na ekranie urządzenia zarówno 
lektora jak i resztę uczestników z grupy, natomiast grupa powyżej 6 osób może odbywac zajęcia w sali dydaktycznej-
potrzeba wtedy tylko komputera z dostępem do Internetu oraz rzutnika.  
 
Jako, iż trudno jest “na sucho” wyjaśnić dokładne działanie naszego systemu szkoleniowego istnieje możliwośc 
przeprowadzenia krótkiej 15-minutowej prezentacji naszej platformy (prezentacja on-line), dzięki której można 
zobaczyć jak ten system działa, a nasz metodyk jest wtedy w stanie na bieżąco udzielić odpowiedzi na Państwa 
wątpliwości i  pytania i zaprezentować oferowane rozwiązania. 
Jeżeli byliby Państwo zainteresowani taka prezentacją, bardzo proszę o informację w mailu zwrotnym.” 

 

Odpowiedź: 
 
Zamawiający PODTRZYMUJE ZAPIS ZGODNY Z PUNKTEM 3.5. ZAPYTANIA OFERTOWEGO: „Nie dopuszcza się 
prowadzenia zajęć drogą elektroniczną, metodą e-learningu, w formie eksternistycznej, itp. „ 
 
 
Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści ogłoszenia stanowią integralna część ogłoszenia oraz są wiążące dla 
wszystkich Wykonawców.  
 

Zatwierdził 
Dyrektor CKZiU nr 1 w Gdańsku 

Dariusz Różycki 


