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 Wykonawcy zamówienia 
 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego mającego na celu udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przygotowanie  

i przeprowadzenie warsztatów oraz szkolenia w zakresie umiejętności społecznych  

dla Uczestników projektu pn.: »Stawiam na siebie!«, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłoszonego w dniu 13 maja  

2014 roku - numer ogłoszenia: 102911 - 2014. 

 
Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający niniejszym przekazuje 

treść zapytania przesłanego w dniu 15 maja 2014 roku wraz z wyjaśnieniami: 

 

Zapytanie I do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Pytanie 1: 

Czy konieczna jest realizacja zajęć z zakresu umiejętności społeczno-zawodowych do końca 

czerwca, czy swobodnie to będzie można przesunąć na kilka dni lipca? 

 

Odpowiedź: 

Zamówienie na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów umiejętności społeczno-

zawodowych powinno zostać zrealizowane do końca czerwca 2014 roku.  

Zmiana terminu zakończenia realizacji zamówienia możliwa będzie wyłącznie w przypadku 

wcześniejszego zakończenia realizacji projektu pn.: „Stawiam na siebie!” lub konieczności 

zsynchronizowania terminu warsztatów z innymi działaniami realizowanymi w projekcie  

albo spowodowanej czynnikami obiektywnymi uniemożliwiającymi realizację zamówienia  

w pierwotnie ustalonym terminie, pod warunkiem, że termin zakończenia warsztatów 

zostanie wyznaczony najpóźniej na dzień 11 lipca 2014 roku. 

Wykonawca ponadto musi mieć na względzie, że: 

1) warsztaty będą mogły odbywać się wyłącznie w dni robocze, w godzinach pomiędzy 

900 a 1800, 

2) w ciągu tygodnia jedna grupa Uczestników może mieć nie więcej niż 2 spotkania, 

3) w ciągu jednego dnia osoba zaangażowana do prowadzenia warsztatów może 

przeprowadzić zajęcia maksymalnie w dwóch grupach Uczestników. 
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Pytanie 2: 

Czy oczekują Państwo konkretnego dnia rozpoczęcia zajęć? 

 

Odpowiedź: 

Zajęcia będą mogły rozpocząć się po podpisaniu umowy z wyłonionym Wykonawcą. Umowa 

w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w terminie: 

1) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną; 

2) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie. 

W przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta lub nie zostanie 
odrzucona żadna oferta oraz nie zostanie wykluczony żaden Wykonawca, możliwe będzie 
zawarcie umowy przed upływem ww. terminów. 
W związku z powyższym Zamawiający nie jest w stanie określić konkretnego dnia 

rozpoczęcia zajęć. 

 

Pytanie 3: 

Czy sale szkoleniowe zaopatrzone będą w rzutnik? 

 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

 
Z up. PREZYDENTA MIASTA 

/-/ Maria Gadomska 
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