MIASTO
NOWY SĄCZ

Nowy Sącz, dnia 10.06.2011 r.

Nr sprawy: BPM.ZZP.271.450.2011
Otrzymują Wykonawcy
którym przekazano specyfikację
wg rozdzielnika
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: Przeprowadzenie kursu managera gastronomii

dla uczestników projektu pn.: „Profesjonalista na rynku gastronomicznym”
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.
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”.
PYTANIE I ODPOWIEDŹ
Pytanie 1 Wykonawcy:
W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na kurs Manager Gastronomii dla 50 osób
zwracam się z prośbą o ustalenie minimalnej ilości godzin tego kursu.
W specyfikacji zaznaczono jedynie maksymalna ilość godzin jako 65 h.
UwaŜam Ŝe minimalna ilość godzi nie powinna być mniejsza niŜ 54 h co by nam dało
minimum 6 dni zajęć po 9 godz. dydaktycznych. JeŜeli nie zostanie określona
minimalna ilość godzin to mogą się pojawić oferty na realizację powyŜszego zadania
w wymiarze np. 20 godz. i przy jedynym kryterium jakim jest cena oferty
rozstrzygnięcie przetargu wydaje się być oczywiste jednak młodzieŜ wiele się nie
nauczy.
Odpowiedź na pytanie 1:
Minimalna ilość godzin lekcyjnych w/w kursu wynosi 50.
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.
………………………………………………………….
(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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