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Pytania do Zapytania ofertowego nr 5/2017/PO WER-PBK/ZK 

 

Na podstawie Rozdziału XIV ust. 3 Zapytania ofertowego nr 5/2017/PO WER-PBK/ZK 

Zamawiający podaje odpowiedzi na treść pytań o wyjaśnienie treści Zapytania 

ofertowego: 

 

Pytanie nr 1 

Pytanie Zainteresowanego: 

W paragrafie 2 ust. 7. Zakres usługi dla poszczególnych modułów podany w godzinach jest 

wielokrotnością 8h, równocześnie w paragrafie 3 ust. 3 jest informacja, że jeden dzień 

szkoleniowy będzie trwać maksymalnie 6 godzin łącznie z przerwami. 

Czy taka była intencja żeby dany moduł trwał 6 godzin w tym przerwy i tego samego dnia 

rozpoczynała się część kolejnego modułu?  

 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 1 

 

Zamawiający wskazuje, iż w § 2 ust. 7 Wzoru Umowy z Wykonawcą [odpowiednio w 

Rozdziale III ust. 7 pkt. 1) lit. a) – e) Zapytanie ofertowego] określił wymaganą ilość godzin 

dla realizacji danego modułu szkoleniowego.  

Zamawiający dokonał zmiany § 3 ust. 3 Wzoru Umowy z Wykonawcą (i odpowiednio 

postanowienia Rozdziału IV ust. 3 Zapytania ofertowego) określając, iż jeden dzień 

szkoleniowy trwać będzie maksymalnie 8 godzin łącznie z przerwami, o których mowa w § 2 

ust. 7 pkt. 9) Umowy. 

Dopuszcza się, że w danym dniu szkoleniowym zostanie zrealizowany jeden moduł i 

rozpoczęty kolejny, z uwzględnieniem przez Wykonawcę warunku, iż jeden dzień szkoleniowy 

nie może trwać dłużej niż 8 godzin łącznie z przerwami. 

 

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż na podstawie Rozdziału XIII ust. 4 

Zapytania ofertowego zmienił treść Zapytania ofertowego nr 5/2017/PO WER-PBK/ZK 

jak poniżej: 

1. Zmienia się postanowienia Rozdziału IV ust. 3 Zapytania ofertowego poprzez nadanie 

mu nowego brzmienia: 

Czas realizacji Usługi wynosić będzie maksymalnie do 5 tygodni. Jeden dzień szkoleniowy 

będzie trwać maksymalnie 8 godzin łącznie z przerwami, o których mowa w Rozdziale III 

ust. 7 pkt. 9) niniejszego Zapytania ofertowego. Kurs zostanie zrealizowany w dni robocze 

tygodnia. 

 

2. Zmienia się Załącznik nr 3 – Wzór Umowy z Wykonawcą do Zapytania ofertowego, 

w zakresie § 3 ust. 3 poprzez nadanie mu nowego brzmienia 
 

Czas realizacji Przedmiotu Umowy wynosić będzie maksymalnie do 5 tygodni. Jeden dzień 

szkoleniowy będzie trwać maksymalnie 8 godzin łącznie z przerwami, o których mowa w § 2 

ust. 7 pkt. 9) niniejszej Umowy. Kurs zostanie zrealizowany w dni robocze tygodnia. 
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Pytanie nr 2  

 

Pytanie Zainteresowanego: 

W zaproszeniu do składania ofert jest wskazane maksymalna liczba uczestników na poziomie 

15, oraz informacja, że w przypadku mniejszej liczby uczestników wynagrodzenie Wykonawcy 

za realizację Usługi ulegnie zmniejszeniu proporcjonalnie do faktycznej liczby osób 

Uczestniczących w Kursie. Nie ma jednak określonej minimalnej liczby uczestników 

warunkującej realizację Kursu. W obecnej formie wycena musiałaby opierać się na założeniu 

że kurs może odbyć się dla 1 osoby, jednak koszy realizacji kursu są optymalne przy założeniu 

realizacji dla grupy uczestników.  

 

Pytanie czy możemy w ofercie zastrzec minimalną liczbę uczestników w grupie warunkującą 

realizację kursu?  

 
Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 1 

 

Zamawiający na podstawie Rozdziału XIII ust. 4 Zapytania ofertowego wskazuje, iż 

zmienił treść Zapytania ofertowego nr 5/2017/PO WER-PBK/ZK w następującym 

zakresie:  

1. Zmienia się postanowienia Rozdziału III ust. 5 Zapytania ofertowego poprzez 

nadanie mu nowego brzmienia tj: 

Grupa Uczestników Kursu będzie liczyć minimalnie 7 osób, a maksymalnie 15 osób. 

Zamawiający ostateczną liczbę Uczestników Kursu wskaże Wykonawcy w dniu podpisania 

Umowy. 

2. Zmienia się postanowienia Rozdziału III ust. 6 Zapytania ofertowego poprzez nadanie 

mu nowego brzmienia tj: 

Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi iloczyn kwoty przypadającej na jednego Uczestnika 

Kursu i liczby Uczestników wskazanej przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, iż w 

przypadku mniejszej liczby osób w Grupie niż maksymalna liczba Uczestników, o której mowa 

w ust. 5 niniejszego Rozdziału, wynagrodzenie Wykonawcy za realizację Usługi ulegnie 

zmniejszeniu proporcjonalnie do faktycznej liczby osób Uczestniczących w Kursie jednak nie 

mniejszej niż 7 Uczestników.  

3. Zmienia się treść Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego – poprzez nadanie ust. 1 

tego Formularza nowego brzmienia tj: 

Oferuję wykonanie Przedmiotu Zamówienia (Usługi)  wskazanego wyżej zgodnie z warunkami 

wynikającymi z Zapytania ofertowego oraz Wzoru Umowy z Wykonawcą, stanowiącego 

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego  

  

za cenę (wynagrodzenie) ……………………………….zł  

            (słownie: …………………………………………………… ) netto 
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za jednego Uczestnika Kursu 

             *cena netto = cena brutto 

*(Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 

2013 r. w sprawie zwolnień od podatku towarów i usług oraz warunków stosowania 

tych zwolnień, usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego 

finansowane w co najmniej  70%  ze środków publicznych zwalnia się od podatku.) 

Łączne wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn kwoty przypadającej na 

jednego Uczestnika Kursu podanej wyżej i liczby Uczestników Kursu wskazanej przez 

Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku mniejszej liczby Uczestników 

Kursu aniżeli maksymalna liczba podana przez Zamawiającego w Rozdziale III ust. 5 

Zapytania ofertowego, wynagrodzenie Wykonawcy za realizację Usługi ulegnie 

zmniejszeniu proporcjonalnie do faktycznej liczby osób Uczestniczących w Kursie 

jednak nie mniejszej niż 7 Uczestników. 

4. Zmienia się Załącznik nr 3 – Wzór Umowy z Wykonawcą do Zapytania ofertowego, 

w zakresie § 2 ust. 6 poprzez nadanie mu nowego brzmienia: 

Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi iloczyn kwoty przypadającej na jednego Uczestnika 

Kursu przez liczbę Uczestników Kursu wskazaną przez Zamawiającego. Zamawiający 

zastrzega, iż w przypadku mniejszej liczby osób w Grupie niż podana maksymalna liczba 

Uczestników w Rozdziale III ust. 5 Zapytania ofertowego, wynagrodzenie Wykonawcy za 

realizację Usługi ulegnie zmniejszeniu proporcjonalnie do faktycznej liczby osób 

Uczestniczących w Kursie, jednak nie mniejszej niż 7 Uczestników. 

 

  

 

 

 


