
ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ                       Racibórz, dnia 26 maja 2022 r. 
im. nadkom. Józefa Bocheńskiego     
ul. Dąbrowskiego 2,  47 – 400  Racibórz 

 
 
dotyczy: szkoleń z zakresu języka ukraińskiego dla funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży 
Granicznej  
 
Szanowni Państwo,  
 
w związku z zapytaniem jakie wpłynęło do Zamawiającego, dotyczącym zapytania ofertowego, 
Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi na zadane pytanie:  

 
ZAPYTANIE  
„Jako (potencjalny) oferent, z powodzeniem spełniający warunki udziału w ww. postępowaniu 

dotyczące doświadczenia zawodowego wykonawcy (w ramach kilkunastu kontraktów na 

szkolenia z języka ukraińskiego przeprowadziliśmy kilkanaście tysięcy godzin dla kilkuset osób 

dorosłych, w tym dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej), pragniemy zwrócić 

uwagę, że pozyskanie lektorów języka ukraińskiego o oczekiwanych kwalifikacjach, 

doświadczeniu oraz dyspozycyjności dla obu planowanych w trybie stacjonarnym lokalizacjach 

zajęć (Racibórz, Opole) jest od dłuższego już czasu i niezależnie od naszych starań, z powodu 

obecnej w tym zakresie sytuacji na rynku pracy w Polsce, wysoce problematyczne,  

a w praktyce prawdopodobnie niemożliwe. 

Wyjściem naprzeciw tym problemom, które finalnie doprowadzić mogą do powtórnego 

nieuzyskania przez Zamawiającego przedmiotowego świadczenia, wydaje się, naszym 

zdaniem, dopuszczenie, jako alternatywnej do stacjonarnej, formy prowadzenia zajęć w trybie 

online (zdalnie), dzięki czemu krąg lektorów języka ukraińskiego przypuszczalnie zdolnych do 

prowadzenia zamawianych kursów uległby znacznemu poszerzeniu. 

Warto w tym miejscu podkreślić, że od kilkunastu miesięcy po taką formułę prowadzenia zajęć  

w zamówieniach publicznych na szkolenia językowe w Polsce sięga się coraz częściej, 

ponieważ coraz więcej Zamawiających dostrzega dla siebie jej niewątpliwe zalety, m. in. 

wygodę i udogodnienie dla samych uczestników szkoleń bez żadnego uszczerbku dla ich 

jakości oraz uzyskanych korzyści w stosunku do zajęć stacjonarnych. 

W związku z powyższym, zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy w ramach 

niniejszego zamówienia dopuszcza, jako alternatywną do stacjonarnej, formę prowadzenia 

zajęć w trybie online (zdanie) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej 

zakładając bezpośredni kontakt i interakcję między prowadzącym zajęcia a słuchaczami z 

wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość zapewniających wysoką jakość zajęć, 

takich jak komunikatory internetowe, np. aplikacje Microsoft Teams, Zoom lub Skype, które na 

swój koszt zapewni uczestnikom szkoleń (dostarczy) Wykonawca?” 

 
ODPOWIEDŹ:  
Ze względu na zgłaszane trudności związane z pozyskaniem lektorów języka ukraińskiego 

Zamawiający dopuszcza formę prowadzenia zajęć w trybie online.  

Jednak w przypadku pozyskania lektora języka ukraińskiego w trakcie trwania kursu 

Zamawiający chciałby, aby szkolenie zostało przekształcone w preferowaną formę 

stacjonarną, m. in. pozwalająca na interakcję pomiędzy lektorem, a słuchaczami, 

umożliwiającą indywidualne podejście do słuchacza.  



 
 
Zamawiający dokona modyfikacji Zapytania ofertowego w powyższym zakresie. 
 

Ponadto informujemy, że treść udzielnych wyjaśnień stanowi integralną część zapytania 

ofertowego i należy je uwzględnić przy przygotowaniu oferty.  

 
 

 


