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WYJAŚNIENIA NR 2 DO ZAM.PUB. 51/2010 

 

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówieo publicznych ( Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) składa 

wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego 

nr 51/2010 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badao  

i analiz oraz opracowanie raportu na temat: „„Badanie rynku edukacji ponadgimnazjalnej”, 

zgodnie z opisem niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ramach projektu pt. 

„Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji” realizowanego w ramach poddziałania 

6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu województwa 

(15%). 

Treść zapytania przekazanego Zamawiającemu: 

W związku z wątpliwościami dotyczącymi specyfikacji na „Badania rynku edukacji ponadgimnazjalnej” 

prosimy o interpretację stwierdzenia:  

Badanie 2: badanie dolnośląskich przedsiębiorców oferujących praktyczną naukę zawodu. 

„Przez dolnośląskich przedsiębiorców oferujących praktyczną naukę zawodu w badaniu rozumie się 

pracodawców oferujących praktyki uczniowskie i / lub pracę dla młodocianych pracowników dla uczniów 

i absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, techników, 

techników uzupełniających oraz szkół policealnych.” (s. 6, SIWZ). 

 

Czy zgodnie z powyższym zapisem, badania mogą byd przeprowadzone również wśród pracodawców, 

którzy zatrudniają pełnoletnich absolwentów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych, natomiast nie 

zatrudniają pracowników młodocianych w rozumieniu kodeksu pracy (tj. osoby wieku od 16 do 18 lat) 

oraz nie oferują praktyk uczniowskich?  

 



 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ badania nie mogą byd przeprowadzone wśród pracodawców, 

którzy zatrudniają pełnoletnich absolwentów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych, a którzy 

nie oferują praktyk uczniowskich ani nie zatrudniają młodocianych, ponieważ zgodnie z SIWZ 

przynajmniej jeden z tych warunków powinien byd spełniony, czyli w badaniu mogą brad udział 

pracodawcy, którzy oferują praktyki uczniowskie i/lub pracę dla młodocianych pracowników.  

  

  Zamawiający informuje, że dokument ten stanowi integralną cześd Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia do zam. pub. nr 51/2010. 

 


