Pytania dotyczące realizacji zadania 2 „Edukacja finansowa – zapobieganie
nadmiernemu zadłużeniu”.
1. Dotyczy pkt. a na stronie 4, w części „Kadra”- „(...)Organizacja musi
posiadać eksperta ds. konsumenckich oraz psychologa(...)”. Jak należy
rozumieć sformułowanie „organizacja musi posiadać” eksperta oraz
psychologa?
Zwrot „organizacja musi posiadać” oznacza, iż w realizacji Zadania 2
„Edukacja finansowa – zapobieganie nadmiernemu zadłużeniu”
Organizacja ma zapewnić współpracę odpowiednio z psychologiem oraz
ekspertem ds. konsumenckich. Ww. eksperci muszą spełniać postawione
przez Urząd warunki dotyczące doświadczenia zawodowego.
Na Organizacji spoczywa obowiązek udowodnienia, iż na czas realizacji
zadania będzie dysponowała niezbędnymi ekspertami, mogą być to
pracownicy Organizacji jak również osoby, które zobowiążą się
do współpracy z Organizacją w przypadku otrzymania do realizacji
ww. zadania. W takim przypadku osoby współpracujące z Organizacją
zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.
2. Dotyczy pkt. c na stronie 4, w części „Kadra”- „(...)Organizacja jest
zobowiązana
do
przedstawienia
Urzędowi
wykazu
potencjału
kadrowego(...)”. Czy „wykaz potencjału kadrowego” ma stanowić
odrębny załącznik do wniosku?
Wykaz potencjału kadrowego wymagany przez Urząd może stanowić
zarówno odrębny załącznik, jak również może być w treści Oferty.
3. Dotyczy pkt 3 „Zaprojektowanie i uruchomienie strony internetowej
poświęconej zagadnieniu nadmiernego zadłużenia”, podpunkt 2).
Co należy rozumieć pod sformułowaniem „− przeprowadzenia
analizy potrzeb serwisu”?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Urząd dokonuje następującej
poprawki w ogłoszeniu konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w roku 2012 dla Zadania 2 „Edukacja finansowa – zapobieganie
nadmiernemu zadłużeniu” w następujący sposób: w punkcie 3
Zaprojektowanie i uruchomienie strony internetowej poświęconej
zagadnieniu nadmiernego, dotychczasowy podpunkt 2 tiret 1
o następującym brzmieniu:
2) Od Organizacji wymaga się:
- przeprowadzenia analizy potrzeb serwisu,
zostaje zastąpiony przez:
2) Od Organizacji wymaga się:
- przeprowadzenia analizy potrzeb użytkowników serwisu.

4. Dotyczy pkt 3 „Zaprojektowanie i uruchomienie strony internetowej
poświęconej zagadnieniu nadmiernego zadłużenia”, podpunkt 4)
„Organizacja przedstawi Urzędowi graficzny projekt wstępny serwisu,(...)”
Czy pojęcie „graficznego projektu wstępnego serwisu” odnosi się do
„koncepcji wizualnej strony” czy też do ”layoutu graficznego strony
głównej”?
Przekazanie wstępnego projektu graficznego dotyczy zarówno koncepcji
wizualnej strony, jak i layoutu graficznego strony głównej.

