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  Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984,1047,1473 oraz z 2014r. poz.423,768,811 i 915) Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach udziela odpowiedzi na pytania dotyczące 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ogłoszonej 19 sierpnia 2014r.          

na realizację przedmiotu zamówienia - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów 

zawodowych w związku z realizacją projektu systemowego pn. „Ograniczenie bezrobocia         

i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki”, współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1. ,  

wyjaśniam co następuje: 

 

 Pytanie Nr 1   

W SIWZ nie została zawarta informacja odnośnie miejsca szkolenia. Zamawiający czy 

wykonawca zapewnia pomieszczenia na szkolenie? Jeśli wykonawca, to prosimy o informację 

czy szkolenia muszą być w całości realizowane na terenie miejscowości Piecki bądź gminy 

Piecki. 

Odpowiedź na Pytanie Nr 1  

W załączniku Nr 1 w punktach  I, II, III, IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zmówienia 

Zamawiający jasno określił, iż Wykonawca  ma „zapewnić na swój koszt sale wykładowe      

do zajęć teoretycznych i miejsc do zajęć praktycznych, wszelkich akcesoriów                          

do prawidłowej realizacji kursu praktycznego (…) Wykonawca powinien pokryć koszty 

zaświadczeń, egzaminów oraz wymaganych badań lekarskich niezbędnych do orzeczenia o 

braku przeciwwskazań  do udziału  w kursie” 

„Miejscem realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych ma być Powiat Mrągowo”.  

 

 

Pytanie Nr 2  

Jednocześnie prosimy o informację kto zapewnia transport uczestników do miejsca szkolenia. 

Odpowiedź na Pytanie Nr 2  

W załączniku Nr 1 do SIWZ w punktach 1.4, 2.4, 3.5, 4.4., Zamawiający precyzyjnie określił 

iż, „Wykonawca ma zorganizować uczestnikom projektu dojazd  w postaci wynajętego 

autokaru/busu do miejsca realizacji kursów zawodowych (zarówno zajęć teoretycznych           

i praktycznych) i z powrotem z następujących miejscowości gminy Piecki: 

Lipowo, Nawiady, Babięta, Cierzpięty, Zyzdrojowy Piecek, Piecki, Brejdyny, Krutyński 

Piecek, Czaszkowo, Stare Kiełbonki, Ganty, Dłużec, Krutyń, Krzywy Róg, Goleń, Głogno”.  
 

Pytanie Nr 3  

Czy wykonawca ma zapewnić poczęstunek w trakcie szkolenia, jeżeli tak to w jakiej formie? 

Odpowiedź na Pytanie Nr 3  
W odpowiedzi na pytanie Nr 3,  Zamawiający informuje, iż zostaje wprowadzona  zmiana     

w zał. Nr 1 do SIWZ w punktach I.4., II.4., III.V., IV.4.,   

 

 



Zapis po zmianie: 

- „Zamawiający ma zapewnić wszystkim uczestnikom co najmniej jedną przerwę kawową       

w każdym dniu realizacji zajęć (tj. kawa, herbata, 2 rodzaje soków owocowych, wody mineralne,     
3 rodzaje ciastek, owoce – w ilości odpowiadającej ilości uczestników).” 
 

Pytanie Nr 4  

Czy uczestnicy szkoleń będą mieli aktualne badania o braku przeciwwskazań do podjęcia 

nauki oraz specjalistyczne uprawniające do szkolenia na prawo jazdy kat. B/ książeczki do 

celów sanitarno - epidemiologicznych (kucharz, opiekunka)? 

Odpowiedź na pytanie Nr 4 

Informacja dotycząca wymaganych badań lekarskich niezbędnych do realizacji kursów 

zawodowych (w tym kursu prawo jazdy kat. B, kursu z zakresu kucharz, oraz opiekun osób 

starszych i niepełnosprawnych znajduje się w zał. Nr 1 w punktach I.4., II.4., III.5., IV.4., 

do SIWZ.  

 

Pytanie Nr 5   

Czy wykonawca ma zapewnić uczestnikom odzież roboczą? 

Odpowiedź na pytanie Nr 5 

Informacja dotycząca odzieży ochronnej niezbędnej do realizacji kursów zawodowych           

znajduje się w zał. Nr 1 w punktach I.4., III.5., do SIWZ.  

 

 

 

 

 


