Radzymin, 1.04.2010r.

W związku z ogłoszonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO znak sprawy: PN-6POIG/2010, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące SIWZ:

1. Pytanie:
W pkt. 3 Zamawiający Pkt. 3 pisze, iŜ „Wykonawca Wykonawcy na potwierdzenie jakości
oferowanej usługi przedstawią w ofercie programy szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz
dostępu do Internetu, dla dwóch modułów szkoleniowych w wersji 6-godzinnej (1 dzień) oraz
24-godzinnej (4 dni). Programy powinny uwzględniać minimalny zakres określony w pkt. 1 i 2
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.”
Jakie kryteria oceny programów zamierza przyjąć Zamawiający sprawdzając jakość oferowanej
usługi?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iŜ kryterium przeglądu programów będzie spełnienie wymagań
opisanych
w załączniku nr 1 do SIWZ, pkt. 1 i 2, w których określono minimalny zakres
merytoryczny programów szkoleniowych. Zmawiający przypomina, iŜ jedynym kryterium oceny
ofert jest cena.
2. Pytanie:
W pkt. IV ppkt. a Zamawiający określa Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca wykaŜe Ŝe dysponuje minimum 7 osobami zdolnymi zrealizować zamówienie
publiczne na usługę szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z sieci Internet, w
wymiarze minimum 30 godzin lekcyjnych szkoleń z zakresu przedmiotu zamówienia.”
Prosimy o uściślenie, czy kaŜda ze wskazanych osób, powinna mieć doświadczenie w
prowadzeniu 30 godz. lekcyjnych zajęć, jeŜeli w SIWZ znajduje się informacja, iŜ zajęcia dla
jednej grupy szkoleniowej trwają max. 24 godz. lekcyjne.
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Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iŜ wymóg potwierdzenia posiadanego doświadczenia 30 godzin
lekcyjnych dotyczy kaŜdej z osób, wskazanych w ofercie. Liczba 30 godzin jest proporcjonalna dl
24 godzin szkoleń w dłuŜszym wariancie szkolenia, do której dodano szkolenie trwające 6
szkoleń.
3. Pytanie:
W pkt. 7 Załącznik do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający informuje, iŜ
„szkolenie moŜe zostać zrealizowane w następujących opcjach:
a) na sprzęcie udostępnionym przez Wykonawcę szkolenia (sprzęt przenośny lub stacjonarny),
który wyposaŜony będzie w oprogramowanie umoŜliwiające realizację szkolenia, w tym dostęp do
Internetu. W przypadku kaŜdego modułu szkoleniowego I część zajęć (ok. 1-2 h szkoleniowe)
będzie dotyczyć obsługi notebooków będących w posiadaniu uczestników szkolenia.
b) Zamawiający informuje, iŜ dopuszcza moŜliwość wykorzystania przez uczestników w trakcie
szkolenia uŜyczonego przez Zamawiającego sprzętu uczestnikom szkolenia – za zgodą
uczestników szkolenia. Wykonawca będzie wówczas zobowiązany dostosować sprzęt do odbioru
bezprzewodowego i zapewnić bezprzewodowy dostęp do sieci Internet, a po zakończeniu
kaŜdego etapu szkolenia dostosuje sprzęt do dostępu do Internetu poprzez sieć przewodową lub
radiową – z jakiej korzystają beneficjenci w swoich gospodarstwach domowych.”
Nie dopuszczając równocześnie moŜliwości składania Ofert Wariantowych. W przypadku
realizacji szkoleń na sprzęcie własnym lub sprzęcie Wykonawcy wartość realizowanego projektu
moŜe się róŜnić o ponad 40%.
Odpowiedź:
Wykonawca moŜe przedstawić ofertę z ceną nie uwzględniającą kalkulacji sprzętu, ale
w przypadku gdy uczestnicy szkoleń nie wyraŜą zgody na zabieranie sprzętu na szkolenia
Wykonawca będzie zmuszony z własnych środków pokryć koszty wynajmu sprzętu niezbędnego
do przeprowadzenia szkoleń.
Zapis przewidujący moŜliwość korzystania podczas szkoleń ze sprzętu będącego w dyspozycji
uczestników szkolenia wynika z konieczności umoŜliwienia im korzystania ze sprzętu podczas
szkoleń – za ich i Wykonawcy zgodą.
Zamawiający nie moŜe zmusić uczestników szkolenia do korzystania podczas szkoleń ze sprzętu
będącego w ich dyspozycji – daje im taką moŜliwość.

Radzymin, 31.03.2010r.
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W związku z ogłoszonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO znak sprawy: PN-6POIG/2010, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące SIWZ:

4. Pytania:
Chciałam się dowiedzieć czy w ogłoszonym przetargu mogą brać udział równieŜ osoby fizyczne?

Odpowiedź:
Zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych w przetargu mogą brać udział takŜe osoby
fizyczne.

Radzymin, 30.03.2010r.

W związku z ogłoszonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO znak sprawy: PN-6POIG/2010, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące SIWZ:

Rozdział IX, pkt. 5 SIWZ mówi o tym, Ŝe kalkulacja cenowa ma uwzględniać koszty sprzętu
komputerowego. Natomiast pkt. B) zał. Nr 1 do SIWZ dopuszcza moŜliwość
przeprowadzenia szkolenia na sprzęcie Zamawiającego, o ile uczestnicy szkoleń wyraŜą na to
zgodę.
1. Pytania:
-Czy wykonawca moŜe przedstawić ofertę z ceną nie uwzględniającą kalkulacji sprzętu w sytuacji
gdy zamierza korzystać ze sprzętu Zamawiającego i czy ma to ująć w ofercie?
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- Jak naleŜy rozumieć brak zgody uczestników na korzystanie ze sprzętu Zamawiającego w
sytuacji, gdy oferta cenowa wybranego wykonawcy nie będzie zawierać kosztów sprzętu?
Odpowiedź:
Wykonawca moŜe przedstawić ofertę z ceną nie uwzględniającą kalkulacji sprzętu, ale
w przypadku gdy uczestnicy szkoleń nie wyraŜą zgody na zabieranie sprzętu na szkolenia
Wykonawca będzie zmuszony z własnych środków pokryć koszty wynajmu sprzętu niezbędnego
do przeprowadzenia szkoleń.
Zapis przewidujący moŜliwość korzystania podczas szkoleń ze sprzętu będącego w dyspozycji
uczestników szkolenia wynika z konieczności umoŜliwienia im korzystania ze sprzętu podczas
szkoleń – za ich i Wykonawcy zgodą.
Zamawiający nie moŜe zmusić uczestników szkolenia do korzystania podczas szkoleń ze sprzętu
będącego w ich dyspozycji – daje im taką moŜliwość.

Radzymin, 26.03.2010r.

W związku z ogłoszonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO znak sprawy: PN-6POIG/2010, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ:
Pytanie nr 1
Prosimy o informację czy dopuszczalne jest przeprowadzenie części szkoleń na terenie Gminy
Radzymin, a części poza nią w maksymalnej odległości 35 km. Przykładowo, czy dopuszczalna
jest sytuacja w której np. połowa szkoleń 4 dniowych będzie prowadzona na terenie Gminy
Radzymin, a połowa poza w maksymalnej odległości 35 km.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iŜ dopuszcza przeprowadzenie części szkoleń na terenie Gminy
Radzymin, a części poza nią w maksymalnej odległości 35 km.
Pytanie nr 2
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Czy w tabeli Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w
kolumnie Nazwa szkolenia / liczba godzin szkoleniowych naleŜy wprowadzić deklarowaną
dostępność godzinową trenerów na poszczególne szkolenia będące elementem zamówienia, czy
ilość godzin i nazwy szkoleń dokumentujące doświadczenie trenera.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iŜ w kolumnie nazwa szkolenia / liczba godzin szkoleniowych naleŜy
podać ilość godzin i nazwy szkoleń dokumentujące doświadczenie trenera.
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