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BIURO ADMINISTRACJI 
 

 Warszawa, dnia 23 maja 2019 r. 

 BA.WZP.26.20.2019.11  
        

 
Wykonawcy   

  
 
  
 

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn. 
„Przeprowadzenie szkolenia w zakresie indywidualnej i grupowej nauki języków obcych” – 
sprawa nr BA.WZP.26.20.2019. 
 
 
Działając na podstawie punktów XIV.1.1) i XIV.2.1) Ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający 
odpowiada na zadane przez Wykonawcę pytania oraz wprowadza zmiany do Ogłoszenia  
o zamówieniu: 
 
Pytanie numer 1.   
Zamawiający oczekuje od Wykonawcy udostępniania nieograniczonego w czasie, przez cały 
okres realizacji umowy dostępu dla uczestników szkolenia do następujących narzędzi do nauki 
w systemie on-line: 
1) blog edukacyjny w języku angielskim dla osób uczących się języka angielskiego; 
2) prowadzenie nauki języków obcych metodą blended learning; 
3) prowadzenie platformy e-learningowej do nauki języków obcych; 
4) prowadzenie dodatkowych zajęć tematycznych w formie e-learningu w ramach kursu 

nauki języka obcego. 
 
W związku z powyższym zwracam się z następującymi pytaniami: 
1) Czy metoda blended learning ma obejmować tylko język angielski czy również hiszpański, 
francuski, rosyjski i niemiecki? 
2) Czy platforma e-leamingowa ma dotyczyć również języka hiszpańskiego, francuskiego, 
rosyjskiego i niemieckiego? 
3) Co Zamawiający ma na myśli przez „zajęcia tematyczne”? 
 
Odpowiedź na pytanie numer 1. 
Ad 1) Metoda blended learnig ma obejmować wszystkie języki wymienione w ogłoszeniu. 
Ad 2) Platforma e-learningowa ma obejmować wszystkie języki wymienione w ogłoszeniu. 
Ad 3) Zajęcia tematyczne, tzn. zajęcia e-lernigowe poświęcone konkretnej tematyce, zajęcia  
w formie dodatkowych aktywności udostępnianych uczestnikom jako ponadprogramowa 
aktywność i możliwość rozwoju. 
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W związku z powyższym treść § 3 ust. 1 pkt 20 otrzymuje brzmienie: 
 
„20) udostępniania nieograniczonego w czasie, przez cały okres realizacji umowy dostępu dla 
uczestników szkolenia do następujących narzędzi do nauki w systemie on-line:  
1) blog edukacyjny w języku angielskim dla osób uczących się języka angielskiego; 
2) prowadzenie nauki języków obcych (hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego i niemieckiego) 

metodą blended learning; 
3) prowadzenie platformy e-learningowej do nauki języków obcych (hiszpańskiego, francuskiego, 

rosyjskiego i niemieckiego); 
4) prowadzenie dodatkowych zajęć tematycznych w formie e-learningu w ramach kursu nauki 

danego języka obcego (hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego i niemieckiego).” 
 
 
 

Z poważaniem 

Dyrektor Biura 

Administracji 

                                                                  

 Barbara Jamróz 

Dokument podpisany elektronicznie 
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