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Dotyczy: przedmiotu zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów 

szkoleniowych dla uczestników projektu pt. ”By żyło się lepiej – aktywizacja 

mieszkańców gminy Rozogi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII „Promocja integracji 

społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”,  

Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 

pomocy społecznej”   

 

 

Odpowiadając na zapytanie z dnia 18 marca 2014r. informuję: 

Ad. 1 i 3 

Zamawiający określając w SIWZ miejsce realizacji szkolenia kierował się liczbą chętnych osób 

zainteresowanych szkoleniem oraz ograniczonymi kosztami szkolenia. Ze względu na jak 

największą liczbę chętnych do przeszkolenia Zamawiający wyznaczył miejsce jak najbliżej siedziby 

zamieszkania uczestnika szkolenia. Podyktowane to jest zwrotem kosztów dojazdu, które 

Wykonawca musi skalkulować w cenie oferty.  

Nie dopuszcza się zmiany  miejsca realizacji przedmiotu zamówienia, także zajęcia teoretyczne                  

i praktyczne muszą się odbyć w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu, tj. Rozogi, 

Myszyniec lub Szczytno. Miejsce gdzie odbyć ma się egzamin państwowy zależy od decyzji 

Zamawiającego, zgodnie ze SIWZ ma to być Olsztyn lub Ostrołęka. 

Ad. 2 

Zamawiający nie narusza zasad zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania 

Wykonawców, z tego względu, że nauka jazdy powinna odbywać się pojazdami takimi jakie 

posiadają Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, gdyż pozwoli to na większe szanse zdania 

egzaminu państwowego.  
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Ad. 4 

Zamawiający zgodnie ze SIWZ żąda aby wykonawca spełnił warunek określony w dziel VI SIWZ 

ust. 1 pkt. c) wykazując po trzy usługi dla każdego rodzaju szkolenia w przypadku części I , a w 

części II co najmnie dwie usługi szkoleniowe tego samego rodzaju, w tym jedną usługę 

zrealizowaną ze środków unijnych. Wykazywane usługi przez Wykonawców muszą mieć podobny 

charakter, czyli w tym przypadku liczbę uczestników. Liczba ta może być większa lub nieznacznie 

mniejsza. Ponadto żaden Zamawiający nie organizuje szkoleń dla jednej osoby.  

Zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

wykonawcy, którzy spełniają warunki  dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Zgodnie                  

z tym artykułem Zamawiający określił w taki sposób warunek, aby uzyskać informację dotyczącą 

doświadczenia Wykonawców składających oferty i wybrać z nich najkorzystniejszą. Jeśli chodzi               

o art. 22 ust. 4  warunek ten związany jest z przedmiotem zamówienia, a także proporcjonalny do 

każdego rodzaju szkolenia.  

Ad. 5 

Szkolenia finansowane że środków unijnych wymagają doświadczenia i przygotowania w zakresie 

prowadzenia całej dokumentacji realizowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami 

określonymi w wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach programu Kapitał 

Ludzki.  

Ad. 6 

Zamawiający w SIWZ określił termin realizacji przedmiotu zamówienia wrzesień – listopad 2014r., 

gdzie termin ten obejmuje zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne w ilości 30 godzin dla każdego 

uczestnika szkolenia oraz egzamin państwowy (teoria i praktyka). W celu sprawnej realizacji       

części II szkolenia Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę 2 samochodów.      

Ad. 7 

Zamawiający ogłaszając przetarg i wyznaczając termin składania i otwarcia ofert nie popełnił 

żadnego błędu. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do postępowań                      

o udzielenie zamówienia, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym, nie 

stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczących terminów składania ofert.  

 



 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

12-114 Rozogi, ul. 22 Lipca 22 

tel. 089 722 69 32 

 

   

 

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

„Człowiek – najlepsza inwestycja” 

 

 

Podsumowując zapytanie to Zamawiający stawia warunki udziału w danym 

postępowaniu. W tym postępowaniu warunki te są zgodne z art. 22 ustawy Prawo zamówień 

publicznych i adekwatne do przedmiotu zamówienia. Każdy Zamawiający wymaga aby realizacja 

danego przedmiotu zamówienia przebiegała sprawnie.                

 

 

    Kierownik  

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
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