Pytania i odpowiedzi
W sprawie postepowania „Kursy specjalistyczne z systemu Linux dla nauczycieli w 2018 roku- 2
części” o numerze nadanym przez zamawiającego ZSPM-44/ZP/EFS/2018

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuszcza realizację szkolenia w języku angielskim ?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia szkolenia w języku angielski, natomiast
dopuszcza egzamin po kursie w języku angielskim.
Pytanie nr 2
•
Czy Zamawiający dopuszcza realizację szkolenia w formie Distance Learning ?
Przez co rozumiemy iż Uczestnicy szkolenia mogą brać w nim udział na żywo z
dowolnego miejsca /np. z domu, pracy/. System działa na innowacyjnych
rozwiązaniach , bardzo funkcjonalnych, zaawansowanych i jednocześnie bardziej
intuicyjnych niż obecnie dostępne inne na rynku polskim formy szkoleń na
odległość. Dzięki zaawansowanej technologii (Data Center, Remote Lab,
Wideokonferencji) uczestnik szkolenia czuje się tak jakby był bezpośrednio w sali
szkoleniowej – ma kontakt wizualny i głosowy z trenerem oraz pozostałymi
uczestnikami szkolenia dzięki Wideokonferencji, uczestniczy w laboratoriach dzięki
Remote Lab, korzysta z pomocy trenera podczas ćwiczeń w czasie rzeczywistym.
Do uczestnictwa w szkoleniu na odległość wystarczy dowolny komputer z
mikrofonem i kamerką internetową oraz z dostępem do sieci. Dostęp zdalny
odbywa się, w zależności od kursu, w oparciu o protokół RDP w wersji 6.1 lub
VNC.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia szkolenia w Distance Learning oraz innymi
zdalnymi metodami. Zamawiający wymaga aby w trakcie szkolenia i wykonywania zadań
w pomieszczeniu była osoba która pomoże kursantom rozwiązać problemy przy
wykonywaniu ćwiczeń praktycznych, oraz wyjaśni na bieżąco w języku polskim niejasności
wynikające z teoretycznego omówienia tematu. Prowadzenie kursu na odległość byłoby
równoznaczne z samodzielnym wykonywaniem treści kursu, do których prowadzący z
zakresu kursów SLES 3124 i SLES 3125 ma dostęp.

Pytanie nr 3.
Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy wobec faktu braku autoryzowanego ośrodka
szkoleniowego Firmy SUSE / SUSE Training Services Partner./ w lokalizacji wskazanej
przez Zamawiającego to jest do 40 kilometrów od Katowic. Zamawiający dopuszcza
możliwość, oddania do dyspozycji Sali zlokalizowanej w swojej siedzibie, do

przeprowadzenia szkolenia. Przy założeniu iż pełen, sprzęt komputerowy wymagany do
przeprowadzenia szkolenia zagwarantuje Wykonawca ?

Odpowiedź
Zamawiający przyjął w projekcie, że kursy dla dwóch nauczycieli odbywać się będą w
ośrodkach zewnętrznych. Ośrodki muszą znajdować się do 40 km od budynku Zespołu
Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach (biorąc pod uwagę odległość od
budynku przy ul. Armii Krajowej 84 w Katowicach) ale bliższe miejscowości punktujemy
ze względu na ograniczenie czasu przejazdu nauczycieli na kurs. W Opisie warunków
zamówienia nie wymagano by szkolenie prowadzone było w autoryzowanym ośrodku
szkoleniowym Firmy SUSE / SUSE Training Services Partner. Ponadto wyjaśniamy, że
Szkoła nie oddaje bezpłatnie do dyspozycji sal zlokalizowanych w swojej siedzibie do
przeprowadzenia przedmiotowego szkolenia.

