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DOZ/AKM/Z.P.52/2011/2540/04/11

WYJAŚNIENIA NR 1 DO ZAM.PUB. NR 52/2011
Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) składa wyjaśnienia do treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego nr 52/2011 prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zorganizowanie 2 – dniowego szkolenia
zamkniętego z zakresu prawa zamówieo publicznych w realizacji projektów unijnych dla
pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w podziale na dwie odrębne grupy szkoleniowe ( grupa na poziomie podstawowym
i średniozaawansowanym) na łączną ilośd 30 osób ( dopuszczalnie zwiększenie i zmniejszenie ilości
uczestników – plus/minus 5 osób).
Treśd zapytao skierowanych do Zamawiającego:
1. Bardzo proszę o informację, czy każda z grup szkoleniowych przejdzie dwa dni szkolenia,
czy też łącznie chcecie Paostwo przeprowadzid dwa dni szkolenia, dzielone na dwie grupy ?
2. Proszę o informację, czy w przypadku niemożności poprowadzenia przez
zaproponowanego wykładowcę szkolenia we wskazanym terminie, dopuszczacie Paostwo
możliwośd przesunięcia terminu szkolenia?
Zamawiający odpowiada w następująco:
1. Zgodnie z zapisami SIWZ Nr Zam. Pub. 52/2011 w części III. Opis przedmiotu zamówienia
informuję co niżej następuje:

Pkt. 1 Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 2 – dniowego szkolenia zamkniętego
z zakresu prawa zamówieo publicznych w realizacji projektów unijnych dla pracowników
zaangażowanych we wdrażanie PO KL Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
podziale na dwie odrębne grupy szkoleniowe ( Grupa na poziomie podstawowym i
średniozaawansowanym) na łączną ilośd 30 osób ( dopuszczalnie zwiększenie i
zmniejszenie ilości uczestników – plus/minus 5 osób).
A także:

Pkt. 3 Wymagania dotyczące organizacji szkoleo:
a) Czas trwania szkolenia dla jednej grupy szkoleniowej – 8 godzin dydaktycznych.
Łącznie przeszkolenie 2 grup szkoleniowych- 16 godzin dydaktycznych.

Oznacza to ,że szkolenie ma obejmowad 8 godzin dydaktycznych dla I grupy szkoleniowej
(8 h dydaktycznych= 1 dzieo szkolenia). 16 godzin dydaktycznych dla II grup szkoleniowych
(16 h dydaktycznych= 2 dni szkolenia). Reasumując jedna grupa szkoleniowa ma zostad
przeszkolona w trakcie jednego dnia szkolenia, przeszkolenie 2 grup zajmie 2 dni szkolenia.

2. Zgodnie z zapisami w części VI SIWZ zam. pub. nr 52/2011 informuję co niżej następuje:

1.1 załącznik nr 7 do SIWZ przedstawiający trenera prowadzącego przedmiotowe szkolenie.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnid trenera do prowadzenia szkolenia posiadającego
odpowiednie doświadczenie, tj. doświadczenie w prowadzeniu szkoleo w zakresie realizacji
zamówieo publicznych w projektach unijnych ( minimum dwa szkolenia o tematyce określonej
powyżej dla łącznej grupy minimum 30 –osobowej w okresie ostatnich trzech lat od daty
składania ofert. Informacje te mają byd zawarte w w/w załączniku.

Dopuszcza się zastępstwo innego trenera, osobę o kwalifikacjach nie gorszych niż zastępowany
trener po uprzednim zatwierdzeniu tego faktu przez Zamawiającego.
A także:
IV Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie ma byd zrealizowane w okresie 13 - 16.06.2011 r. Dwa dni kolejno następujące
po sobie w czasie tygodnia pracy.
Termin wskazany w formularzu ofertowym jest obowiązującym.

