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Pytania do zapytania wraz z odpowiedziami nadesłane w dniu 19 listopada przez 

firmę „Doradkom – Doradztwo i Szkolenia” 

1.       Jaki rodzaj umowy zamierzacie Państwo podpisać z Wykonawcą – umowę zlecenie czy 

umowę o współpracę z firmą? 

 umowę zlecenie 

2.       Czy zlecenie to jest zwolnione z podatku VAT? 

 biorąc po uwagę interpretacje Vat, od faktury szkoleniowej może być  dla nas 

kosztem niekwalifikowanym, zatem faktura powinna być zwolniona z VAT  

3.       Kto zapewnia salę, w której odbędzie się coaching indywidualny i grupowy?] 

 wykonawca 

4.       Kto drukuje materiały i certyfikaty na zajęcia grupowe?  

 wykonawca 

5.       Ile ma być łącznie godzin coachingu grupowego? 5 spotkań * 6 godzin * 4 grupy = 120 h, 

czy tak? 

 podana liczba grup jest szacunkowa może ulec zmianie. Wpływa na to kilka 

czynników: zastrzegamy sobie prawo wyboru kilku osób, które udzielać będą 

wsparcia, liczba uczestników również może ulec zmianie, ponieważ nie wszystkie 

osoby rozpoczynają pracę w tym samym czasie (nie znamy jeszcze wszystkich 

osób, które znalazły pracę) trudno jest zatem w chwili obecnej określić ich 

potrzeby i czy będą zainteresowane udziałem w takim wsparciu 

6.       Czy mogą występować inne formy spotkań niż spotkania bezpośrednie (np. skype, telefon)? 

 nie 

7.       Od której godziny można realizować wsparcie? 

 wsparcie musi być udzielane po godzinach pracy uczestników oraz poza 

miejscem ich pracy - zatem jest to sprawa indywidualna, zakładając 8 godzinny 

czas pracy będą takie sytuacje, że wsparcie będzie można udzielać od godziny 

16.00. Inaczej będzie wyglądała sytuacja z osobami, które pracować będą na 1/2 

etatu 
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8.       W jakich dniach może być realizowane wsparcie? Czy sobota i niedziela również są brane 

pod uwagę? 

 dni w których będzie udzielane wsparcie będzie ustalane z uczestnikami 

 


