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Dotvczv: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
świadczenie ustug szkoleniowych na terenie miasta Gdańska dla beneficjentów
projektu ,,systematycznie do celu" (Program Operacyjny Kapitat Ludzki 2007 -

f013; Pńorytet V||, Dziatanie 7.,|, Poddziatanie 7.1.1), w zakresie treningu
umiejętności spotecznych, treningu umiejętności zawodowych, doradztwa
zawodowego, kursu pierwszej pomocy, szkoty dla rodzica, grupy wsparcia,
treningu umiejętności wychowawczych, zajęc opiekuńczo - edukacyjnych dla
dzieci i cateringu.

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym do Miejskiego ośrodka
Pomocy Spotecznej w Gdańsku wptynęto pytanie dotyczące zapisów specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Dziatając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
fO04 r. - Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawiamy treść pytania i odpowiedź:

Pytanie: Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści s|WZ, Bo 2- Asystent rodziny-
szkolenie zzakresu szkoty dla rodzica. Z tabeli wynika, że zajęcia mają być podzielone na
2 grupy (grupa |- 20 osób, grupa |l. 20 osób) tącznie zajęcia maja obejmować 108 godzin
tj.: Igrupa f7hx 2 trenerów, || grupa f7hx 2 trenerów. Proszę o informację, czy zajęcia
mają być prowadzone przez dwóch wyktadowców jednocześnie w grupie I i dwóch
wyktadowców jednocześnie w grupie ||?

odpowiedź: Zajęcia z zakresu Szkoły' dla Rodzica dla grupy Eo 2 - Asystent rodziny
rna'ą być prowadzone prząz dwóch wyk|adoweów w grupie pierwszej i dwóch
wyktadowców w grl.tpie drugieJ. Czyti każde zajęcia w rąmach Szko,ły dla Ro'dziqa muszą
być prawadzone przezjednocześnie dwóch trenerów dta grupy l i przez jednoeześnie
dwoch trenerÓ'w dta grupy lt. Nątorniast zaJęcia dla grLlpy l i dla grl|py ll nie muszą
odbywaĆ się w tym samym cząsie.

Treść odpowiedzi stanowi integratną częśc specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i jest wiąząca dta wszystkich uczestników postępowania.
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