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Znak sprawy: OP.III-AE.3410/20/EFS/2014
Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu
Działając w imieniu Zamawiającego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świdniku, 21-040 Świdnik, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 12, na podstawie art. 38 ust. 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013r., poz. 907 z
późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na _ zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz kursów
w ramach systemowego projektu MOPS Świdnik _ CZAS NA ZMIANY _, ogłoszonym
w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.07.2014r. (Numer ogłoszenia: 149977 - 2014)
do zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców, na które udzielam odpowiedzi zgodnie
z poniższym:
Pytanie nr 1:
Witam, czy ofertę z zapytanie trzeba składać osobiście, czy można przesłać listownie?
Odpowiedź na pytanie nr 1 :
Ofertę można przesłać. Ważne jest aby dotarła do wskazanego w SIWZ miejsca składania
ofert przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 22.07.2014r. do godz.13:00. Oferty
które zostaną dostarczone po upływie tego terminu nie wezmą udziału w dalszej części
postępowania.
Pytanie nr 2:
A jeśli jest informacja, że miejsce realizacji to Świdnik albo Lublin, to od czego to zależy?
Odpowiedź na pytanie nr 2 :
Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia wybiera i wskazuje Wykonawca. Wymaganiem
Zamawiającego opisanym w SIWZ jest aby Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia na
terenie jednej z ww. miejscowości. Wykonawca jest zobowiązany podać w treści oferty nazwę
i adres obiektu w którym prowadzone będą szkolenia/kursy.
Pytanie nr 3:
Czy badania muszą być również przy kursie florystycznym z kasą fiskalną?
Odpowiedź na pytanie nr 3 :
Tak. Niezbędne badania lekarskie w przypadku kursu _Florysta z obsługą kasy fiskalnej_ to
profilaktyczne badania lekarskie, wynikające z ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks
pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia i
Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich
pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń
lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z
późn. zm.),
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Pytanie nr 4:
Proszę o wyjaśnienie dotyczące zadania ( 1a) czy w tym zadaniu uczestnicy Państwa projektu
także mają mieć zapewniony ciepły posiłek ? Będą to krótkie indywidualne zajęcia? Czy w
zadaniu ( 1b) uczestnicy Państwa projektu także mają mieć zapewniony ciepły posiłek ? Tu
już będzie po 5 godzin zajęć.
Odpowiedź na pytanie nr 4 :
Nie. W zadaniu nr 1 Wykonawca nie jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom zajęć
ciepłego posiłku.
Pytanie nr 5:
Prosimy o wyjaśnienie co do czasu realizacji całego zamówienia – w specyfikacji dotyczącej
tego zamówienia jest termin 18.08.2014- 10.12.2014, a w opisie przedmiotu zamówienia
termin 01.09.2014 – 10.11.2014.
Odpowiedź na pytanie nr 5 :
Zamawiający dopuszczając możliwość składania ofert częściowych określił terminy realizacji
dla poszczególnych zadań w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga realizacji zadań od nr 2 do nr 7 we
wskazanym terminie od dnia 01.09.2014r. do dnia 10.11.2014r. Zatem termin realizacji od
dnia 01.09.2014r. do dnia 10.11.2014r. dotyczy kursów. Jednocześnie Zamawiający zwraca
uwagę, że w opisie przedmiotu zamówienia dla realizacji zadania nr 1 został podany inny
termin. Podane terminy realizacji poszczególnych zadań mieszczą się we wskazanym okresie
czasu od dnia 18.08.2014r. do dnia 10.12.2014r, który określa czas realizacji całego
przedmiotu zamówienia tj. czas realizacji wszystkich zadań.
Wykonawca który złoży ofertę częściową tj. zaoferuje realizację wybranego zadania lub
wybranych zadań jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia w zakresie i w
terminie określonym w SIWZ dla tegoż zadania.
Pytanie nr 6:
Prosimy o wyjaśnienie o ile zajęcia słuchaczy odbywałyby się w Lublinie, czy uczestnicy
mają otrzymywać refundację za przejazdy od wykonawcy zlecenia?
Odpowiedź na pytanie nr 6 :
Nie. Wykonawca nie jest zobowiązany do refundacji kosztów dojazdów na zajęcia.
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