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PAO/X/MS/85/2018      

Warszawa, 14 czerwca 2018 roku 

                                                                              

 

W Y K O N A W C Y 

 

 

Dot.: zamówienia na organizację i przeprowadzenie kursów językowych dla Narodowej 

Agencji Wymiany Akademickiej (znak zamówienia: 9/usł./2018). 

 

Zamawiający uprzejmie informuje o wprowadzeniu następujących modyfikacji do 

ogłoszenia o zamówieniu.  

Modyfikacje zostają wprowadzone do Załącznika nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu na 

usługi społeczne  pn. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

W punkcie 1 lit. d) otrzymuje następujące brzmienie: 

„Kursy mogą obejmować wszystkie poziomy nauczania (wg poziomów CEFR A1 – C2). 

Wykonawca dokona oceny poziomu zaawansowania znajomości języka angielskiego, 

niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego każdego uczestnika, zapozna się z jego 

preferencjami dotyczącymi rodzaju zajęć i rodzaju kursu i zaproponuje odpowiedni kurs” 

 

W punkcie 2 w akapicie pierwszym lit. a) otrzymuje następujące brzmienie: 

„4 grup językowych: języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i rosyjskiego,” 

 

 

Punkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Sale na zajęcia dla języka hiszpańskiego i francuskiego zapewnia Wykonawca, sale muszą 

znajdować się w odległości 1km od siedziby Zamawiającego. Lektoraty języka angielskiego 

i rosyjskiego oraz kursy indywidualne odbywać się maja w siedzibie Zamawiającego 

w Warszawie, ul. Polna 40. Wszystkie kursy językowe objęte zamówieniem  mają odbywać 

się w godzinach ustalonych z Zamawiającym tak, aby w jak najmniejszym stopniu 

dezorganizowały wykonywanie przez pracowników obowiązków. Zajęcia grupowe będą 

odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-08:30 oraz 16:30 -17:30.  

Terminy zajęć indywidualnych uzgadniane będą bezpośrednio z uczestnikami, przy 

czym powinny rozpoczynać się nie wcześniej niż o godz. 7:00, a kończyć się nie później niż 

o godz. 19:00.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość dopasowania harmonogramów 

kursów indywidualnych do każdego słuchacza, w tym czas trwania pojedynczych zajęć 
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i liczbę zajęć w tygodniu, przy czym zajęcia mogą odbywać się maksymalnie 2 razy 

w tygodniu.  

Wykonawca zobowiązuje się dostosować grafik lektorów do terminów preferowanych 

przez uczestników kursów indywidualnych oraz zapewnić odpowiednią ilość lektorów do 

kursów grupowych, spełniających wymagania określone w Ogłoszeniu. 

Szczegółowe terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć grupowych i indywidualnych zostaną 

uzgodnione z Wykonawcą na etapie realizacji umowy.” 

 

Sale do zajęć z języków hiszpańskiego i francuskiego wykonawca wycenia w Ofercie w 

cenach jednostkowych za kursy grupowe z ww. języków (odpowiednio uwzględniając koszt 

sali).  

  

W punkcie 6 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca dokona szczegółowej analizy potrzeb uczestników w kontekście celów, jakim 

służyć będą grupowe i indywidualne kursy językowe na podstawie ankiety w dniu 

rozpoczęcia zajęć grupowych i indywidualnych. Wykonawca przedstawi do 

Zamawiającemu akceptacji program kursów oraz materiały dydaktyczne. 

 

W punkcie 6 akapit piąty otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca zapewni uczestnikom kursów grupowych i indywidualnych darmowy dostęp do 

platformy internetowej, poprzez przekazanie indywidualnego loginu do platformy internetowej, na 

której udostępniane będą materiały dydaktyczne do przerobionego na zajęciach materiału, w celu 

ułatwienia możliwości wykonywania dodatkowych ćwiczeń, przeprowadzania testu 

kwalifikacyjnego lub ankiet.” 

 

W punkcie 7 w akapicie pierwszym lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„zajęcia będą prowadzili lektorzy polscy oraz native speakerzy, w przypadku kursów 

indywidulanych co drugi lektor musi być native speakerem, w przypadku zajęć grupowych 

co czwarty lektor musi być native speakerem – Zamawiający zastrzega sobie wg potrzeb 

zmianę ww. proporcji, o czym poinformuje Wykonawcę przed rozpoczęciem danego 

semestru;”. 

 

W punkcie 7 w akapicie pierwszym w lit. b) po słowach Kolegium Języka Angielskiego 

dopisuje się wyraz „lub”. 

 

W punkcie 7 w akapicie trzecim lit. b) usuwa się „C)”. 

 

Ponadto w Formularzu oferty Zamawiający poprawia informacje w tabeli dot. podziału na 

rodzaje kursów z uwzględnieniem rodzajów języka i lektorów.  


