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 Wrocław 18 wrzesień 2020 r.  

      

Nr postępowania: DWNZKŚ.272.9.2020.MP 

Wykonawcy 

(informacja zamieszczona na stronie Zamawiającego ) 

  

  
Dotyczy postępowania :  „Organizacja szkolenia z Sharepoint dla kadry 

dydaktycznej WNoZiKŚ” dla Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska w  

ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego II na 

lata  2019-2023” POWR.03.05.00-00-Z310/18, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

 

 

INFORMACJA NR  1 -   WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA 

 

 

Pytanie nr 1 Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia 

 

„Ile osób weźmie udział w szkoleniu?” 

Odpowiedź  

W szkoleniu weźmie udział 10 osób . 

 

 

Pytanie nr 2 Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia 

 

“Czy sala szkoleniowa będzie wyposażona w komputery dla Uczestników szkoleń czy 

komputery ma zapewnić Wykonawca?” 

Odpowiedź  

Zamawiający informuje, że sala szkoleniowa będzie wyposażona w komputery dla 

Uczestników. 

 

Pytanie nr 3 Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia 

 

“Czy kurs ma dotyczyć SharePoint czy SharePoint Online?” 

Odpowiedź  

Zamawiający informuje, że szkolenie ma dotyczyć SharePoint. 
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Pytanie nr 4 Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia 

 

“Zamawiający zapewnia sale szkoleniową, więc jak Wykonawca ma odpowiadać za 

zapewnienie warunków szkolenia dla osób niepełnosprawnych.” 

Odpowiedź  

Zamawiający informuje, że  zapewnia sale szkoleniową dostosowaną dla osób 

niepełnosprawnych. Wykonawca nie będzie w tym zakresie odpowiadać za zapewnienie 

warunków szkolenia dla osób niepełnosprawnych. 

 

Pytanie nr 5 Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia 

 

“Wykonawca ma zapewnić aby przedmiot zamówienia był dostępny dla osób 

niepełnosprawnych – w związku z tym mam pytanie czy w szkoleniach będą brały udział 

niedowidzące lub niesłyszące. Jeśli tak Wykonawca musi zapewnić dodatkowo tłumacza 

migowego, specjalne oprogramowanie oraz sprzęt (np. specjalistyczne klawiatury). Jest to 

kluczowa informacja, która wpływa na cenę oferty.” 

Odpowiedź  
Zamawiający informuje, że  w szkoleniu nie będą brały udziału osoby niedowidzące lub 

niesłyszące. 

 

 

Przekazała: 

        Mgr Magdalena Pisarska 
 


