URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
W OLSZTYNIE

Olsztyn, 16.07.2019 r.
ZP.272.7.29.2019
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
Wyjaśnienia oraz zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu

Dotyczy: postępowania prowadzonym zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
którego przedmiotem zamówienia jest organizacja szkoleń dla pracowników Sieci PIFE
Zamawiający, na podstawie rozdziału IV ust. 5 ogłoszenia o zamówieniu, przekazuje treść pytania Wykonawcy wraz
z wyjaśnieniem oraz dokonuje zmiany treści ogłoszenia we wskazanym zakresie:
Pytanie:
W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu znak: ZP.272.7.29.2019 proszę o doprecyzowanie warunków realizacji
zamówienia, w zakresie maksymalnej liczby osób, która może nie wziąć udziału w poszczególnych szkoleniach.
Informacja jest konieczna do obliczenia ceny ofertowej.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż minimalną liczbą osób biorących udział w poszczególnych szkoleniach jest 10 osób łącznie
w obu grupach.
Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia w następujący sposób :
W załączniku nr 1A oraz 1B stanowiących szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla części I i II
zamówienia w rozdziale III następującą treść:
„Uczestnikami szkolenia będą pracownicy Punktów informacyjnych Funduszy Europejskich (specjaliści ds. funduszy
europejskich, którzy na co dzień udzielają informacji o funduszach), w podziale na dwie grupy szkoleniowe. W dwóch
grupach szkoleniowych zostanie przeszkolonych w sumie 13 osób. Zamawiający najpóźniej na 3 dni robocze przed
rozpoczęciem szkolenia poinformuje Wykonawcę o liczbie uczestników szkolenia“
zmienia na treść:
Uczestnikami szkolenia będą pracownicy Punktów informacyjnych Funduszy Europejskich (specjaliści ds. funduszy
europejskich, którzy na co dzień udzielają informacji o funduszach), w podziale na dwie grupy szkoleniowe.
W dwóch grupach szkoleniowych zostanie przeszkolonych w sumie maksymalnie 13 osób, a minimalnie 10 osób.
Zamawiający najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia poinformuje Wykonawcę o liczbie uczestników
szkolenia.
Jednocześnie zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert dla części I oraz II zamówienia z dnia
19.07.2019 r. na dzień 23.07.2019 r. Godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozozstają bez zmian.
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