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dotyczy zamówienia publicznego na: 
„Zakup usług edukacyjnych realizowanych w ramach projektu systemowego – Indywidualizacja procesu 
nauczania  i  wychowania  uczniów  klasy  I-III  szkoły  podstawowej  pn.:  Szkolna  Akademia  Innowacji, 
kluczem do indywidualizacji  w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

Wyjaśnienie treści 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do  siedziby  zamawiającego  wpłynęły  „pytania”  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia.

Zapytanie nr 1
Proszę  o  wyszczególnienie  konkretnych  czynności  prowadzącego  zajęcia  określonych  przez 

zamawiającego, jako „udział w rekrutacji uczestników”

Odpowiedź nr 1
Do  zadań  prowadzącego  zajęcia  określonych  przez  zamawiającego  jako  „udział  w  rekrutacji 

uczestników” zaliczamy:
● rozdanie rodzicom uczestników lub samym uczestnikom deklaracji uczestnictwa, oświadczenia 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenia dotyczącego zgody 
na wykorzystanie wizerunku;

● zebranie od rodziców uczestników lub od samych uczestników deklaracji uczestnictwa, 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenia 
dotyczącego zgody na wykorzystanie wizerunku;

● stworzenie listy dzieci uczęszczających na dane zajęcia oraz przesłanie jej do Referatu 
Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz;

● uczestniczenie w spotkaniu organizacyjnym z rodzicami dzieci chętnych do uczestniczenia w 
projekcie 

Zapytanie nr 2
Proszę o odpowiedź na pytanie, czy zamawiający posiada listy osób, które będą brały udział w 

zajęciach

Odpowiedź nr 2
Zamawiający nie posiada ostatecznej listy dzieci uczestniczących w projekcie. Zamawiający posiada 
jedynie wynik wstępnej analizy, który będzie wskazówką podczas rekrutacji.

Zapytanie nr 3
Czyim obowiązkiem będzie ew. wyłonienie uczestników, jeżeli odpowiedź na poprzedzające pytanie 
brzmi „nie”

Odpowiedź nr 3
Za rekrutację uczestników odpowiedzialny jest dyrektor szkoły,  w której odbywają się zajęcia lub osoba 
przez niego wyznaczona 

Zapytanie nr 4
Zapis wydaje się niejasny z uwagi na fakt, iż co do zasady przystępując do projektu EFS projektodawca 
powinien posiadać rekrutowane i zdiagnozowane grupy uczestników.

Odpowiedź nr 4
W momencie tworzenia wniosku projektowego była znana lista dzieci biorących udział w projekcie. W 
związku z późniejszymi terminem podpisania umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu lista 
uczestników uległa zmianie dlatego też konieczne jest przeprowadzenie nowej rekrutacji, a także 
diagnozy zrekrutowanych uczestników. 

................................................
(podpis Kierownika zamawiającego)


