
Lublin, dnia 28.07.2016r. 

 

 

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego na  

Szkolenie podstawowe z tematyki słonecznych systemów grzewczych przygotowujące 

 do egzaminu państwowego w Urzędzie Dozoru Technicznego  

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na: „Szkolenie podstawowe z tematyki słonecznych systemów 

grzewczych przygotowujące do egzaminu państwowego w Urzędzie Dozoru Technicznego”, informujemy                  

iż w dniu 27.07.2016r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie: 

1. Proszę o informacje co oznacza zapis: "Zamawiający dopuszcza możliwość o realizacji szkolenia dla 

min. 2 grup szkoleniowych w akredytowanym ośrodku ze słonecznych systemów grzewczych." 

2. Czy cena za realizację usługi powinna obejmować koszt egzaminu w Urzędzie Dozoru Technicznego? 

3. Czy cena za realizację usługi powinna obejmować koszt usługi cateringowej? 

4. Czy do oferty należy dołączyć program szkolenia? 

Odpowiedzi:  

1. Zamawiający w chwili upubliczniania zapytania ofertowego nie był w stanie określić ile dokładnie osób 

wybierze szkolenie akredytowane z tematyki słonecznych systemów grzewczych. W projekcie 

przewidzianych jest 120 Uczestników, którzy biorą udział w szkoleniu z tematyki OZE ale dopiero                          

w trakcie szkolenia Uczestnik deklaruje chęć przystąpienia do egzaminu z wybranej tematyki                                   

w akredytowanym ośrodku. Dlatego istnieje trudność w określeniu konkretnej liczby osób, które 

zdecydują się wybrać słoneczne systemy grzewcze. Na etapie składania zapytania ofertowego w projekcie 

udział brało 11 uczestników, którzy w większości zdecydowali się na szkolenie podstawowe ze 

słonecznych systemów grzewczych. W związku z tym, ogłoszono zapytanie na przeprowadzenie 

szkolenia w akredytowanym ośrodku. Zamawiający na chwilę obecną nie potrafi oszacować ile osób                    

w przyszłości zdecyduje się na „solary”, gdyż jeszcze nie są zrekrutowane kolejne grupy. Dlatego 

dopuszcza możliwość, że w ciągu trwania całego projektu, na słoneczne systemy grzewcze może się 

zdecydować tylko niewielka liczba osób, co w sumie utworzy min. 2 grupy.  

2. NIE  

3. NIE 

4. TAK. Dostarczenia programu szkolenia zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 

marca 2014r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów 

szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii (Zapytanie ofertowe, str. 5 – Wymagania wobec 

Wykonawcy pkt. 4). 

 

Krzysztof Gryta  

Fundacja ECO 


