MIASTO
NOWY SĄCZ

Nowy Sącz, dnia 10.06.2011 r.
Nr sprawy: BPM.ZZP.271.391.2011
Otrzymują Wykonawcy
którym przekazano specyfikację
wg rozdzielnika
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: „Przeprowadzenie kursów z zakresu IT dla
Beneficjentów Ostatecznych projektu pn.: „Informatyk – zawód
przyszłości” realizowanego w ramach Działania 9.2. Podniesienie
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Część I, II i III”.

I. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą”, zamawiający Miasto Nowy Sącz, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej
„Zamawiającym” przekazuje wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, gdyŜ
zwrócono się o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej
dalej „specyfikacją”.
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Pytanie 1 Wykonawcy:
Czy sala w której odbywać się będą zajęcia posiada odpowiednią infrastrukturę
techniczną do ich prowadzenia (rzutnik, ekran, tablica sucho ścieralna lub wkłady
papierowe, mazaki, sieć komputerowa, dostęp do Internetu, odpowiednia ilość
punktów zasilania)? Czy sprzęt komputerowy dostarcza Wykonawca, czy Zamawiający?
JeŜeli sprzęt dostarczany jest przez Zamawiającego, to czy zainstalowane jest na nim
oprogramowanie konieczne do przeprowadzenia szkolenia?
Odpowiedź na pytanie 1:
Sala/sale w których będą się odbywać szkolenia znajdują się w Zespole Szkół
Elektryczno – Mechanicznych w Nowym Sączu i są wyposaŜone tak jak sale
komputerowe (sala dla 15 osób): stanowiska komputerowe, tablicę szkolną, sieć
komputerową, dostęp do Internetu, punkty zasilania do kaŜdego stanowiska. Sprzęt
komputerowy jest dostarczany przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany
zapewnić wszelkie niezbędne pomoce dydaktyczne i materiały, oprogramowanie do
przeprowadzenia zajęć oraz pokryć inne koszty związane z organizacją szkoleń.
Pytanie 2 Wykonawcy:
Czy szkolenia z części I i II są przewidziane do realizacji jednoczesnej na dwóch
salach? (zapewnienie odpowiedniej ilość sprzętu w przypadku gdy ma go dostarczyć
Wykonawca).
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Odpowiedź na pytanie 2:
Szkolenia mogą być przeprowadzane jednocześnie w dwóch salach, jednak takie
uzgodnienia naleŜy przeprowadzić po otrzymaniu listy uczestników (osoby mogą
uczestniczyć w dwóch kursach jednocześnie co uniemoŜliwi równoczesne prowadzenie
szkoleń) oraz uzgodnieniu szczegółowego harmonogramu zajęć. MoŜe zaistnieć sytuacja
gdy nie będzie moŜliwe przeprowadzenie szkolenia równocześnie dla obu części.
Pytanie 3 Wykonawcy:
W warunkach specyfikacji przetargowej nie ma informacji dotyczących po czyjej
stronie leŜy przygotowanie i koszty organizacji przerw kawowych, obiadów?
Ile przerw kawowych przewiduje ewentualnie Zamawiający i co ma wchodzić
w ich skład? (np. woda, soki, ciastka).
Odpowiedź na pytanie 3:
Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów związanych
z przeprowadzeniem kursów. Cena jednostkowa ma uwzględniać wynagrodzenie za
wszystkie obowiązki Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy.
Oznacza to, Ŝe cena ta zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
umowy wynikające wprost, jak równieŜ nie ujęte a niezbędne do wykonania umowy,
tj.: koszty dojazdu trenerów do siedziby szkoły, koszty podręczników i innych
niezbędnych pomocy dydaktycznych, wydania zaświadczeń o ukończeniu nauki lub
uczestnictwie w nauce dla uczestników kursu oraz inne koszty związane z
prowadzeniem szkoleń.
Pytanie 4 Wykonawcy:
Zgodnie z § 13.1 pkt. 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w
sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. Ust.
246 z 27.12.2010 poz.1649) od podatku tego zwalnia się „usługi kształcenia
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze
środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami
związane”. Jaką stawkę VAT naleŜy w związku z tym zastosować do szkoleń objętych
Państwa projektem?
Odpowiedź na pytanie 4:
Zamawiający nie jest właściwym do wskazywania Wykonawcy obowiązującej stawki
VAT do czynności opodatkowanych. Projekt pn.: „Informatyk – zawód przyszłości”, w
ramach którego jest przeprowadzane zamówienie jest realizowany w ramach Działania
9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany w partnerstwie Miasta
Nowego Sącza – Lidera projektu z Powiatem Nowosądeckim, finansowany w 85% z
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 15% wkładu własnego Partnerów projektu.
Pytanie 5 Wykonawcy:
Czy szkolenia będą finansowane w min. 70 % ze środków publicznych?
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Odpowiedź na pytanie 5:
Projekt pn.: „Informatyk – zawód przyszłości”, w ramach którego jest przeprowadzane
zamówienie jest realizowany w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i
jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Realizowany w partnerstwie Miasta Nowego Sącza – Lidera projektu z
Powiatem Nowosądeckim, finansowany w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz 15% wkładu własnego Partnerów projektu.
Pytanie 6 Wykonawcy:
W jakich godzinach będą przeprowadzane kursy w dniach od poniedziałku do piątku
oraz w soboty?
Odpowiedź na pytanie 6:
Zajęcia odbywać się będą w dniu robocze (tj. od poniedziałku do piątku) oraz
w soboty w okresie od 01.09.2011r. do 30.11.2011 r. Zamawiający informuje, Ŝe termin
wskazany jako data rozpoczęcia 01.09.2011 r. ma charakter orientacyjny i zaleŜy od
terminu wyboru oferty najkorzystniejszej i udzielenia przedmiotowego zamówienia.
Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie uzgodniony z Wykonawca przed
przystąpieniem do realizacji kursów. Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie
określić w jakich godzinach będą przeprowadzane kursy.
Pytanie 7 Wykonawcy:
Co oznacza zapis: „Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę na jedno Zadanie”
(SIWZ; rozdział IX, pkt. 1.1), czy mam rozumieć, Ŝe jeden wykonawca nie moŜe złoŜyć
oferty łącznie na 2 lub 3 części?
Odpowiedź na pytanie 7:
Wykonawca moŜe złoŜyć ofertę na jedną, dwie lub na wszystkie części zamówienia.
II. POUCZENIE
Pouczenie o środkach ochrony prawnej, przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia zawarte zostało w Rozdziale XVII specyfikacji.

Yz up. PREZYDENTA MIASTA
(-) Marek Oleniacz
SEKRETARZ MIASTA
13.06.2011r.
………………………………………………………….031
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upowaŜnionej)
Otrzymują:
1. Wykonawcy, którym przekazano specyfikację,
2. strona internetowa: www.nowysacz.pl,
3. a/a UM - BPM.ZZP.
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