Pytania:
1. Dla kogo kierowana jest szkolenie z części 1 punkt b?
2. Co mają Państwo na myśli w części 1 punkt b pod tytułem "Kompetencje cyfrowe
DigComp?
3. Czy ma to się kończyć certyfikatem tego narzędzia http://www.digcomp.pl/ dla
dorosłych?
4. Czy są określone narzędzia na których trzeba przeprowadzić szkolenia dla części 1
punkt a?
5. Czy usługę walidacji jako poświadczenie naszego doświadczenia mają Państwo na
myśli walidację dla dzieci, czy dla dorosłych?

1. Szkolenie jest kierowane do uczniów Szkół Podstawowych wskazanych w Ogłoszeniu.
Zamawiający nie wskazuje dokładnego przedziału wiekowego Uczestników Projektu, gdyż
nie została jeszcze zakończona rekrutacja uczestników szkoleń. Wykonawca powinien być
gotowy na zrealizowanie szkoleń w formie odpowiadającej grupie docelowej
zrekrutowanej przez Zamawiającego.
2. DIGCOMP jest to rama kompetencji cyfrowych, realizowanych ze środków Unii
Europejskiej. Rama ta obejmuje 5 obszarów i 21 kompetencji. Minimalny zakres
tematyczny który ma zrealizować Wykonawca został wskazany w treści Ogłoszenia.
Zamawiający nie określa konkretnego produktu szkoleniowego, który Wykonawca ma
zaoferować. Dla Zamawiającego istotnym jest aby szkolenie spełniało minimalne wymogi
postawione Ogłoszeniu oraz zakończyły się walidacją i certyfikacją zgodną z treścią
Ogłoszenia. Szczegółowe informacje na temat ramy DIGCOMP są dostępne na stronie
Komisji
Europejskiej:
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competenceframework
3. Szkolenia mają się skończyć walidacją i certyfikacją określoną w treści Ogłoszenia i zgodną
z wymaganiami Ministerstwa Rozwoju wskazanymi w Ogłoszeniu. Wykonawca w
formularzu ofertowym zobowiązany jest do wskazania komercyjnej nazwy walidacji i
certyfikacji oferowanej Zamawiającemu. W toku badania ofert Zamawiający oceni, zgodnie
z treścią Ogłoszenia, czy zaoferowana przez Wykonawcę walidacja i certyfikacja spełnia
warunki postawione przez Zamawiającego. Na etapie składania pytań przez Wykonawców
Zamawiający nie ocenia, czy wskazana przez Wykonawcę strona www/ produkt jest
narzędziem walidacji i certyfikacji zgodnym z Ogłoszeniem.
4. Na chwilę publikacji Ogłoszenia Zamawiający nie przeprowadził jeszcze wszystkich
procedur zamówień w Projekcie. Stąd nie zostały określone narzędzia na których trzeba
przyprowadzić szkolenie dla części I punkt a. Ogłoszenie stanowi, iż sprzęt niezbędny do
realizacji szkoleń zostanie zapewniony przez Zamawiającego. Określenie specyfikacji,
rodzaju oraz liczby sprzętu zostanie dokonane po przeprowadzeniu procedur zamówień
dotyczących dostaw sprzętu.
5. W przypadku usług walidacji wskazanych w warunkach udziału w postępowaniu,
Zamawiający nie określił grupy docelowej dla której miały być zrealizowane te usługi.

Pytania i odpowiedzi na pytania zostają opublikowane na BIP Zamawiającego, i stanowią
jednocześnie uzupełnienie Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 09.10.2018 r.

