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Wszyscy którzy pobrali SIWZ
Wyjaśnienie nr 1 do Zam. Nr.53/2010
Dotyczy: Przetargu Nieograniczonego na przeprowadzenie szkolenia zamkniętego w zakresie
ustawy o Rachunkowości, Finansach Publicznych oraz Realizacji i Rozliczania
projektu w ramach PO KL, skierowanego do pracowników zaangażowanych we
wdrażanie PO KL w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy
Zamawiający Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu zgodnie z art. 38, ust. 1, 2 i 4
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn.
zm.) – udziela odpowiedzi na złożone zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie nr 1
W załączniku 7 (wykaz osób, trenerów) prosicie Państwo po podanie osób lub trenerów, którzy zajmą się
prowadzeniem szkolenia. Chciałabym się upewnić czy chodzi tu tylko o samo szkolenia z realizacji i
rozliczania projektów w ramach POKL, czy też mam zawrzeć trenerów, którzy poprowadzą szkolenie z
rachunkowości i finansów publicznych?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga umieszczenia w tabeli wszystkich trenerów (jeśli dla każdego modułu będzie inny),
natomiast tylko przy module dot. realizacji i rozliczenia projektów potrzebne jest doświadczenie w ramach
PO KL.
Pytanie nr 2
Czy w tym wykazie należy podać nazwiska osób, które zajmą się szkoleniem od strony organizacyjnej (tzn.
zabukują hotel, wynajmą autokar, itp.)?
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie nr 3
Oraz, czy w komórce „Doświadczenie i kwalifikacje zawodowe w zakresie realizacji i rozliczania projektów w
ramach PO KL.” można wpisać tylko, że te informacje znajdują się w załączniku „x”, który będzie dołączony
do oferty?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga wypełnienia tabeli jako spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dodatkowo
Wykonawca może dołączyć załączniki.

Biorąc pod uwagę że w/w odpowiedź nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzanie
zmian w ofertach, nie ma zastosowania art. 38 ust 6. w/w Ustawy tj. przedłużenie terminu
składania ofert. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.06.2010r. o godz.11.30 w Sali nr 306a.
Jednocześnie informuję że modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

