
 
Pytania do zapytania ofertowego: 06.07.2020 

1. W wymogach dotyczących poszczególnych kursów pojawia się raz pojęcie obowiązującej 

ilości godzin zajęć praktycznych przy innych kursach praktyk zawodowych. Czy te wymogi się 

różnią, czy praktyki zawodowe oznaczają praktyki u wskazanego pracodawcy? 

Odp. Zajęcie praktyczne i praktyki zawodowe w niniejszym zapytaniu oznaczają to samo. 

2. Czy z kurs Kadry i Płace może kończyć się egzaminem zewnętrznym Fundacji VCC? 

Odp. Kurs "Kadry i płace" zgodnie z obowiązującymi przepisami musi  zakończyć się  egzaminem 

walidacyjnym i wydaniem certyfikatu/zaświadczenia o nadaniu uprawnień. 

3. Czy kursy kucharz małej gastronomii, brukarz mają zakończyć się egzaminem czeladniczym ?  

Odp. Nie. Wskazane kursy winny kończyć się egzaminem walidacyjnym 

4. Czy Wykonawca może zakończyć każdy z kursów egzaminem i wydaniem zaświadczenia 

zgodnie z rozporządzeniem MPiPS lub/oraz czy wystarczającym będzie jeżeli Wykonawca 

przeprowadzi egzamin i wyda zaświadczenie MEN z dn. 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia w 

formach pozaszkolnych (dotyczy wszystkich kursów objętych zapytaniem)?  

Odp.  Każdy z kursów musi zakończyć się egzaminem walidacyjnym i wydaniem 

zaświadczenie/certyfikatu. (Walidacja to wieloetapowy proces sprawdzania, czy – niezależnie od 

sposobu uczenia się – efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. 

Walidacja poprzedza certyfikowanie. Walidacja obejmuje identyfikację i dokumentację 

posiadanych efektów uczenia się oraz ich weryfikację w odniesieniu do wymagań określonych dla 

kwalifikacji. Walidacja powinna być prowadzona w sposób trafny (weryfikowane są te efekty 

uczenia się, które zostały określone dla danej kwalifikacji) i rzetelny (wynik weryfikacji jest 

niezależny od miejsca, czasu, metod oraz osób przeprowadzających walidację). Walidację 

wieńczy podjęcie i wydanie decyzji, jakie efekty uczenia się można potwierdzić, jakie zaś nie. 

Certyfikowanie to procedura, w wyniku której osoba ucząca się otrzymuje od upoważnionej 

instytucji formalny dokument stwierdzający, że osiągnęła określoną kwalifikację. Certyfikowanie 

następuje po walidacji, w wyniku wydania pozytywnej decyzji stwierdzającej, że wszystkie efekty 

uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. W przypadku niektórych 

kwalifikacji walidacja i certyfikowanie są prowadzone przez różne podmioty (np. egzamin na 

prawo jazdy przeprowadza Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, natomiast dokument, tj. 

prawo jazdy, wydaje starosta powiatu). Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie 

kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym sektorze lub branży.) 

Szczegółowe informacje dotyczące procesu nadawania kwalifikacji załączono do niniejszej 

dokumentacji. 

5. Jeśli kursy mają zakończyć się innym egzaminem proszę o wskazanie jakim oraz jakie 

zaświadczenia/certyfikaty mają zostać wydane?  

Odp. Zgodnie z wyjaśnieniami z punktu  4. 



 
6. Warunek udziału w postępowaniu: Czy wystarczającym będzie przedstawienie posiadania 

aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych ? 

Odp. Tak 

7. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji nt zapytania ofertowego nr 01/DD/CAR3/2020 

czy my musimy zapewnić salę? Czy sala jest udostępniania przez Państwa? 

Odp. Zapewnienie sali leży po stronie Wykonawcy.  


