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o wYJAś§aIEFil§ TREŚCI RozEzNAi[A RYI\IKU

Dotyczy zadania pod nazwą: Realizacia szkaleń dla nłuczycieli w Publicznym Przedszkolu w
Zespole §zkolno -Pnedszkolnym w Ruścu. Zamówierrie prowadrcne w trybie rozeznania{ynku
zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifrkowalności wyda*ów w rarnach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spojnofui
na lata 201+2&70 z dnia 21.|2.202§r.- sekcja 6.5-1-

Termin składania ofert 03.03.2023 r, Godz. 10.00.

Zamawiający informuie, ż€ wpłynąt następujący wnimek o wyjaśnienie tre§ci zapytania
ofeńowego:

W pkt 5.2 jest rnowa o kosztach wykonania przedrniotu zamówienia omz wszelkich kosztach
towarrysąr;ych, w szczególnościach kosztach dojazdu.
Czy chodńto o koszty dojazdu uczestnikółv szkołenia?
Czy naleĘ również uwzględnió ew- kosĄl zakwaterołvania i wyĄrwienia uczestrrików szkolenia?

Zamawiłjący udzielł nłstępująĘ odpowiedzi:
Informujemy, żn pawyźnr-e koszty dotycą :

1) Szkolenie Pmca z dzieckiern ze Specjalnymi Poffiebami Edukacyjnymi l§, 10h dla 6K. Kurs
w przedszkolu
Wszelkie koszty dojazdun pobytu treneńw l wykładowców do pzedszkolą materiałów
szkoleniowych oraz inne ziłryłne z orgałizacją szkolcnia (cpisane w pkt. ż.4 razr:zn*aia
rynku) panosi Wykonawca.

2) W przypadku szkolenia: Kurs terapii integracji sensorycznej" dla 3K-Kurs on - Line ż70 h -
Wykonawca ponooi w§zflkie koszĘ przygołowanił i funkcjonowanił plrrtformy
internetowej oraz 1muostale ko§rfy szkolenia opisane w pkt. 2.4 roreanania rynku.

3) Wprrypadku szkoleń:
a) Kun "terapia ręki" I st.10 h, tr §t.6 h, dla 4K.Kurs wyjazdorłry.
b) Kurs biofeedback tr st. 45 h, II st.4l h, dla 3K. Kurs wyjadowy.
Wszelkie koszty dojazdu, pobytu trenerów / wykładowców do mĘsca prowadzenia
szkoleń , a takir materialów szkoleniowych oraz inne związane z organizacją szkolenia
(opisane * pkt 2.4 łtr*znan7arynku) ponosi Wykonawca.
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