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Numer postępowania: 2/NAWI//POWER/2018 

 

Dotyczy zapytania ofertowego na usługi realizacji zadania Lokalnego Menedżera 50+ związanego z 

moderowaniem prac Lokalnego Partnerstwa Zarządzania Wiekiem w jednym z województw, 

spośród 15 województw z wyłączeniem województwa podlaskiego oraz z wdrożeniem narzędzi 

zarządzania wiekiem w 4 podmiotach (przedsiębiorstwach, organizacjach lub instytucjach) 

zatrudniających do 250 pracowników, posiadających siedzibę na terenie tego województwa oraz 

zatrudniających co najmniej 3 pracowników po 50 roku życia poprzez usługę audytu i szkoleń na 3 

stanowiskach pracowników po 50 roku życia, w ramach projektu "NAWIGACJA 50 PLUS - 

interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, 

małych i średnich firmach". 

 

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły droga mailową w dniu 28.11.2018, Zamawiający 

przedstawia odpowiedzi: 

 

1. Pytanie: Czy zadania pierwsze i drugie mogą odbywać się równolegle?  

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, oba działania mogą odbywać się równolegle. 

2. Jaka kwota przewidziana jest na catering, wynajem sal, przygotowanie materiałów itp.? 

Odpowiedź Zamawiającego: Stawki przewidziane na ww. wydatki nie przekraczają stawek 

wskazanych w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu: Zestawienie standardów i cen rynkowych w 

zakresie najczęściej finansowanych kosztów bezpośrednich w ramach projektów współpracy 

ponadnarodowej PO WER. 

3. Na jakich stanowiskach pracy mogą być zatrudnione osoby 50+ biorące udział w projekcie. Czy 

muszą mieć dostęp do komputera?  

Odpowiedź Zamawiającego: Rodzaj stanowiska pracy nie ma znaczenia. Każde stanowisko może 

zostać objęte audytem. Osoby te nie muszą mieć dostępu do komputera pod warunkiem, że osoba 

przeprowadzająca audyt będzie posiadała komputer z dostępem do Internetu. Bez komputera z 

dostępem do Internetu audyt nie będzie możliwy do przeprowadzenia. 

4. Czego będą dotyczyć szkolenia na stanowiskach pracy?  

Odpowiedź Zamawiającego: Tak jak Zamawiający opisał z Zapytaniu ofertowym w Opisie 

przedmiotu zamówienia, pkt (b), str. 7: szkolenia będą dotyczyć prezentacji narzędzi. Szkolenie 

powinno być przeprowadzone na 3-ch stanowiskach pracy, średnio2 godziny prezentacji 

narzędzia/szkolenia dla 3 pracowników po 50 r.ż. (łącznie 6 godzin). 

 

 


