
 
 

 

  

Warszawa, dnia 28 listopada 2017 r. 

 

W Y K O N A W C Y 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie 

kursu języka i kultury polskiej dla studentów lektoratów języka polskiego i polonistyk 

zagranicznych ośrodków akademickich z Włoch, Hiszpanii, Belgii (Walonii), Mołdawii, 

Rumunii, Portugalii i Maroka – Kursu Romańskiego 2018. 

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uprzejmie informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły 

zapytania od Wykonawców dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka i kultury polskiej dla studentów lektoratów języka 

polskiego i polonistyk zagranicznych ośrodków akademickich z Włoch, Hiszpanii, Belgii (Walonii), 

Mołdawii, Rumunii, Portugalii i Maroka – Kursu Romańskiego 2018.  

 

Pytanie nr 10:  

„W związku z ogłoszonym przez Państwa zamówieniem pod nazwą „Zorganizowanie 

i przeprowadzenie kursu języka i kultury polskiej dla studentów lektoratów języka polskiego 

i polonistyk zagranicznych ośrodków akademickich z Włoch, Hiszpanii, Belgii (Walonii), Mołdawii, 

Rumunii, Portugalii i Maroka – Kursu Romańskiego 2018” (Znak zamówienia: 1/usł./2017) zwracam 

się do Państwa z prośbą o informację na temat terminu realizacji zamówienia: 5-25 lutego 2018r. 

Uprzejmie proszę o informację, kiedy dokładnie uczestnicy Kursu przyjeżdżają i wyjeżdżają: 

1. przyjazd w dniu 04.02.2018r. (niedziela) w godzinach popołudniowych – czy od tego 

momentu rozliczany jest koszt noclegów (noc 04/05.02.2018) oraz posiłków (kolacja w dniu 

04.02.2018). Od dnia 05.02.2018r. (poniedziałek) rozpoczynają się zajęcia/wykłady/warsztaty 

i inne wydarzenia związane z realizacja kursu. 

2. przyjazd w dniu 05.02.2018r. (poniedziałek) – w jakich godzinach uczestnicy powinni się 

pojawić. Uzależnione są od tego sprawy organizacyjne związane z zajęciami dydaktycznymi 

(kiedy i jakie zajęcia będą miały miejsce w tym dniu) lub innymi wydarzeniami związanymi 

z realizacją kursu oraz kwestia rozpoczęcia świadczenia usługi wyżywienia (od którego 

posiłku uczestnicy będą rozpoczynali pobyt tj. śniadanie, obiad czy kolacja) i jej późniejszego 

rozliczenia. 

3. wyjazd w dniu 25.02.2018r. (niedziela) w godzinach porannych (po śniadaniu), czy 

w godzinach późniejszych (po obiedzie) – informacja potrzebna do prawidłowego 

zorganizowania i późniejszego rozliczenia usługi wyżywienia oraz ewentualnych innych 

wydarzeń związanych z realizacją kursu (np. zwiedzanie, itp.). Usługa noclegowa rozliczana 



do dnia 25.02.2018r. (ostatnia noc to 24/25.02.2018) – informacja niezbędna do prawidłowego 

zamówienia i rozliczenia usługi. ” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 10: 

Uczestnicy Kursu przyjadą w dniu 04 lutego 2018 r. i od tego momentu rozliczany jest koszt 

noclegów (noc 04/05.02.2018) oraz posiłków (kolacja w dniu 04.02.2018). Od dnia 05.02.2018 r. 

(poniedziałek) rozpoczynają się zajęcia/wykłady/warsztaty i inne wydarzenia związane z realizacją 

kursu. 

Wyjazd uczestników Kursu nastąpi w dniu 25 lutego 2018 r. w godzinach popołudniowych (po 

obiedzie).  

 

Pytanie nr 11:  

„W związku z ogłoszonym przez Państwa zamówieniem pod nazwą „Zorganizowanie 

i przeprowadzenie kursu języka i kultury polskiej dla studentów lektoratów języka polskiego 

i polonistyk zagranicznych ośrodków akademickich z Włoch, Hiszpanii, Belgii (Walonii), Mołdawii, 

Rumunii, Portugalii i Maroka – Kursu Romańskiego 2018” (Znak zamówienia: 1/usł./2017) zwracam 

się do Państwa z prośbą o informację na temat rozliczenia obiadu w trakcie całodniowej wycieczki do 

Zakopanego. 

W ramach programu kulturalnego i wycieczek planujemy całodniowy wyjazd do Zakopanego (wyjazd 

po śniadaniu w miejscu zakwaterowania, powrót na kolację). 

W ramach tego wyjazdu oprócz zwiedzania miasta oraz muzeów chcielibyśmy zorganizować obiad 

w tradycyjnej karczmie góralskiej specjalizującej się w kuchni regionalnej – obiad dla uczestników 

kursu oraz asystenta kursu. 

 

Uprzejmie proszę o informację, czy koszt takiej usługi wliczamy do programu wydarzeń kulturalnych 

– obiad w ramach wycieczki. 

Cena jednostkowa obiadu będzie miała inną wartość (wyższa), niż obiad u usługodawcy świadczącego 

usługę wyżywienia uczestników w trakcie całego pobytu grupy w Krakowie – rozumiem zatem, że nie 

możemy przyjąć jej rozliczenia do stawki za wyżywienie 1 osoby w ciągu całego dnia (3 posiłki). 

Usługodawca świadczący usługę wyżywienia w ciągu całego pobytu kursu w Krakowie będzie miał 

zgłoszone, iż w konkretnym dniu nie będzie obiadu – będziemy rozliczać za ten dzień wyłącznie koszt 

śniadania i kolacji.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 11: 

Koszty posiłków, które spożywane będą w ramach organizowanych wydarzeń kulturalnych należy 

wliczyć w koszt wydarzenia kulturalnego.  

 

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega przedłużeniu.   

 


