Kędzierzyn-Koźle, 21.09.2018 r.

Do wszystkich Wykonawców

Wyjaśnienia do Opisu Przedmiotu Zamówienia w postępowaniu OW.271.18.2018 na
usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017
r. poz. 1579 z późn. zm.) gdzie przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na
zorganizowaniu i przeprowadzeniu trzydniowego szkolenia wyjazdowego dla 40 osób w tym:
dyrektorów placówek oświatowych i żłobków dla których organem prowadzącym jest Gmina
Kędzierzyn-Koźle oraz pracowników Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta
Kędzierzyn-Koźle – pn.: „Zmiany w przepisach oświatowych od 01 września 2018 r.”
w terminie od 24 października 2018 r. do 26 października 2018 r.

Zamawiający tj. Gmina Kędzierzyn-Koźle przekazuje poniżej treść pytań z wyjaśnieniem:
W dniu 20 września 2018 r. do Zamawiającego wpłynęły e-mailem pytania:
Pytanie 1.
Czy w pierwszym dniu szkolenia (24.10.2018) w trakcie wycieczki Wykonawca ma zapewnić obiad
dla Uczestników?
W OPZ są sprzeczne zapisy:
3. Koszty szkolenia:
(…) wyżywienie uczestników szkolenia (1 dzień – obiad i uroczysta kolacja, w pozostałych
zapisach, w tym w harmonogramie nie ma wskazanego obiadu:
- jednego obiadu (w drugim dniu szkolenia).
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia: „w pierwszym dniu szkolenia 24.10.2018 w trakcie wycieczki
Wykonawca ma zapewnić obiad dla uczestników”.

Pytanie 2.
Jakim doświadczeniem musi legitymować się Trener prowadzący szkolenia, w OPZ wskazano:
a)
Warunki, które musi spełnić trener/trenerzy prowadzący szklenie:
- posiadanie, co najmniej 3-letniego doświadczenia w realizacji szkoleń, w tym zrealizowanie z
należytą starannością, co najmniej 2 szkoleń związanych z tematem przedstawionym w pkt III
OPZ.

b)
VII. Warunki udziału w zamówieniu:
(…)
2) dysponują trenerem, który posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu realizacji projektów
partnerskich oraz w ciągu ostatnich 3 lat przeprowadził z należytą starannością minimum 2
szkolenia z tego zakresu.
(…)
Za każde szkolenie zrealizowane przez trenera z zakresu realizacji projektów partnerskich
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia: „Trener/trenerzy prowadzący szkolenie musi spełniać warunki
określone w OPZ pkt V.4 (V. Opis zadania: 4. Trener/ trenerzy) ”
W pkt VII OPZ (Warunki udziału w zamówieniu) pkt 2 otrzyjmuje brzmienie:
„Dysponują trenerem, który posiada wiedzę i doświadczenie oraz w ciągu ostatnich 3 lat
przeprowadził z należytą starannością minimum 2 szkolenia z tego zakresu”.
Szkolenie zrealizowane przez trenera z zakresu realizacji projektów partnerskich jest
błędnym zapisem, nie dotyczy tego ogłoszenia.

Pytanie 3.
Proszę o odpowiedź, czy zostaną odrzucone oferty Wykonawców, którzy wskażą w ofercie, jako
miejsce szkolenia hotele znajdujące się w odległości 120 km w linii prostej od Kędzierzyna-Koźla?
Jeśli Zamawiający dopuszcza różnicę w odległości to proszę wskazanie czy jest to np. max 20 km?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza różnicę w odległości do 20 km (ponad wskazane w ogłoszenia 120
km) w linii prostej od Kędzierzyna-Koźla.

Powyższe zmiany stanowią integralną część dokumentacji w tym postępowaniu, są dla
Wykonawców wiążące i należy je uwzględnić w składanej ofercie na wykonanie niniejszego
zamówienia.
Zamawiający mając na uwadze powyższe zmiany, przedłuża termin składania
ofert. Oferty należy przesłać w wersji elektronicznej na adres:
iwona.piontek@kedzierzynkozle.pl
w terminie do dnia 24 września 2018 r. do godz. 11.00

