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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; Priorytet Vll, Diatanie 7.1, Poddziatanie 7.1.1), w zakresie treningu
umiejętności spotecznych, treningu umiejętności zawodowych, doradztwa
zawodowego, terapii indywidualnej, zajęć edukacyjnych dla dzieci.

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym do Miejskiego ośrodka
Pomocy Spotecznej w Gdańsku wptynęty pytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Dziatając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2OO4 r.. Prawo zamówień publicznych ponizej przedstawiamy treść pytań i odpowiedzi:

Pytanie 1: W specyfikacji jest zapis mówiący o tym iz ,,Przy katkutacji ceny ofertowej
należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu
zamówienia'' zapytanie brzmi. Czy w związku z tym zapisem wykonawca może uwzględnić
następujące koszty:
- wynagrodzeń koordynatora zadania, księgowe, osoby odpowiedzialnej za ewaluację
zadania;
- zakup materiatów dydaktycznych i biurowych;
- zakupy sprzętu (np. projektora).

odpowiedź: Kalkulacja ceny oferty należy do właściwości wykonawcy.

Pytanie 2: W projekcie umowy będącej zatącznikiem S|WZ jest zapis mówiący o tym, ze
szkotenia mająsię odbywać w okresie od poniedziatku do soboty w godzinach 10:00-,|8:00,

w specyfikacji zaś od poniedziatku do piątku w godzinach od 10 do ,t8. Proszę o wskazanie
terminu szkoleń

odpowiedź: Szkolenia winny się odbywać od poniedziatku do soboty w godzinach 10:00
-,18:00. Zapis w innym miejscu siwz,,od poniedziałku do piątku'' jest oczywistą
omyłką pisarską, która zamawiający niniejszym prostuje.

Pytanie 3: Szkotenie z zakresu profilaktyki zdrowotnej winien poprowadzić psycholog,

terapeuta lekarz( osoba z wyksztatceniem wyzszym związana z profilaktyką zdrowia, także
z profitaktyką uzateżnień). Czy prze ten zapis należy rozumieć, iż to szkolenie może
poprowadzić psycholog terapeuta uzależnień?
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odpowiedź: $zkolenie w zakresie profilaktyki zdrowotneJ może poprowadzić psycholog
. terapeuta uzależnień.

Treść odpowiedi stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i jest wiąząca dta wszystkich uczestników postępowania.
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