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Zadane pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ 

 

Modyfikacje SIWZ 

 Zgodnie z art. 38 uat.1 Prawa zamówień publicznych informujemy Państwa, że wprowadza się 

modyfikację SIWZ, wynikającą z oczywistej omyłki  drukarskiej, w rozdz. XIII. SIWZ. Termin składania i 

otwarcia ofert. 

Nowa treść brzmi: 

1. Oferty należy składać do dnia 18 września 2018r. godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego 

(odbiorcy): 32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 20a 

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina 

wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. 

2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 września 2018r. o godz. 11.30, w siedzibie 

Zamawiającego (odbiorcy): pokój 36 (parter) w budynku głównym Zespołu Szkół im. ks. 

Józefa Tischnera, 32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 20a. 

 

Zadane pytania i odpowiedzi: 

1.W opisie usługi szkoleniowej napisane jest, że maksymalna liczba osób do przeszkolenia wynosi 25, 

dlatego też prosimy o wyjaśnienie jaka jest minimalna liczba uczestników. 

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia planowane jest utworzenie dwóch (2) grup:  

13 –to i 12-to osobowych, następujących po sobie. 

2.Prosimy o wyjaśnienie, czy dobrze rozumiemy, że w przypadku gdy zajęcia w jednym dniu nie będą 

przekraczać 6 godzin, to uczestnicy nie muszą mieć serwisu kawowego ani innej formy poczęstunku. 

Odp. Tak 

3.W jaki sposób będą naliczane koszty opłat eksploatacyjnych w przypadku realizacji zajęć w siedzibie 

Zamawiającego. 

Odp. Opłaty eksploatacyjne za salę dydaktyczna obejmują: centralne ogrzewanie, energię elektryczną, 

zimną i ciepłą wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, amortyzację budynku, 

administrację i konserwacje. Koszty wynajmu sali nie przekroczą kwoty:  

-  125,- złotych – Usługa szkoleniowa 1 – Kurs: Automatyka budynkowa, 

- 1850,- złotych – Usługa szkoleniowa 2 – Kurs: Spawanie metodą MAG w osłonie gazów  

  aktywnych – podstawowy (dla 2 grup szkoleniowych) 

- 185,- złotych – Usługa szkoleniowa 3 – Kurs: Drukarki 3D 

 

       ……………………………………………………………. 

         Podpis 

 

Zamieszczono na stronie internetowej ……………………………………. 


