Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
ul. Raciborska 37
40-074 Katowice
Katowice, 23 maja 2019

ODPOWIEDŹ
na zapytanie dot. postępowania ASP-BP-RozwójASP-601/ZO9/2019
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 maja 2019r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o udzielenie
informacji dotyczącej zapytania ofertowego prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności na
organizację i przeprowadzenie kursów języka angielskiego dla 23 pracowników Akademii Sztuk
Pięknych w Katowicach w ośrodkach zagranicznych anglojęzycznych (WIELKA BRYTANIA, MALTA,
IRLANDIA) w okresie od 01.07.2019 do 15.12.2019r.
Treść prośby jest następująca:
1) dot. zadania IV: czy całe szkolenie "30 lekcji / tydzień ma obejmować w całości język fachowy z dziedziny
sztuki i designu czy tez możliwe jest podział tej ilości na 22 lekcje w zakresie General English i 8 lekcji w
zakresie art & design
Odpowiedź: Tak.
2) dot. zadania IV: "art & design" - czy oznacza sztukę/design jako dziedzinę ogólną czy mają Państwo na
myśli konkretną dziedzinę, jak np. moda, ﬁlm, fotograﬁa, graﬁka
Odpowiedź: Art&design oznacza dziedzinę ogólną.
3) czy osoby które pojadą na kurs z zadania IV są na poziomie min. B1+? (takie są wymaganie dot. tego
kursu)
Odpowiedź: Osoby, które pojadą na kurs w ramach Zadania IV są na poziomie B1 (2 osoby) oraz C1 (1
osoba). Poziom znajomości języka wskazali uczestnicy na podstawie samooceny.
4) czy na kursy pojadą pracownicy ASP czy kadra zarządzająca?
Odpowiedź: Na kursy pojadą osoby z różnych grup pracowniczych (pedagodzy, pracownicy administracji,
kadra zarządzająca)
5) jeśli będziemy mogli zaproponować pokój 2-osobowy, który będzie w pełni do dyspozycji dla jednej
osoby, a cena może się wówczas zmienić, to czy zaakceptują Państwo taką ofertę?
Odpowiedź: Pytanie jest niezrozumiałe. Oferta powinna dotyczyć miejsca w pokoju dwuosobowym.
Pracownik musi mieć możliwość zamiany na pokój jednoosobowy za dopłatą, którą wniesie we własnym
zakresie.

6) dot. zadania IV: z jakiego lotnisko będzie dojazd do zakwaterowania - Heathrow, Luton, Gatwick,
Stansted?
Odpowiedź: Te informacje zostaną przekazane Wykonawcy przed wyjazdem uczestnika. Wykonawca
powinien skalkulować cenę umożliwiającą dowóz uczestnika z dowolnego z tych lotnisk.
7) czy w przypadku zadania 1,2,3 na kurs pojadą osoby na poziomach a1/a2 lub c1/c2?
Odpowiedź: Osoby skierowane przez Zamawiającego posiadają umiejętności językowe na poziomie A1-C1
(na podstawie samooceny).

