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WYJAŚNIENIA DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia z
podstawowej obsługi komputera oraz Internetu dla beneficjentów projektu. pn „Likwidacja barier
wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie” współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość”
Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
W związku ze złożonym pytaniem do treści zapytania ofertowego poniżej przedstawiamy treść pytań
i odpowiedzi:
Pytanie nr 1
1) Proszę o doprecyzowanie ilości beneficjentów do przeszkolenia - w treści OPZ jest zapisane 150
osób, natomiast w pkt IA jest napisane "Przeprowadzić szkolenie dla każdej z 18 grup liczącej średnio
po 19 osób", - co daje ok. 342 osoby.
Odpowiedź:
Zamówienie obejmuje kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu podstaw
obsługi komputera oraz Internetu i poczty elektronicznej dla 150 beneficjentów ostatecznych w ramach
projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie”. W
pkt. I.A.1.
jest:
„Przeprowadzić szkolenie dla każdej z 18 grup liczącej średnio po 19 osób w wymiarze po 8 godzin (45
min + 15 min) na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie, z możliwością dodatkowego udziału opiekuna
uczestnika szkolenia niepełnoletniego lub niepełnosprawnego.”
winno być:
„Przeprowadzić szkolenie dla każdej z 8 grup (liczącej średnio po 19 osób) w wymiarze po 18 godzin
(45 min + 15 min) na grupę na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie, z możliwością dodatkowego
udziału opiekuna uczestnika szkolenia niepełnoletniego lub niepełnosprawnego.”
Pytanie nr 2
Zwracam się z prośbą o modyfikację treści ust. 4: DODATKOWE WYMAGANIA I DOKUMENTY
STAWIANE WYKONAWCOM ZAMÓWIENIA na:
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Wykaz co najmniej 1 wykonanej usługi w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy &#x2013; w
tym okresie o wartości min. 10.000,00 zł brutto, odpowiadających swoim rodzajem usługom
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, przy czym
należyte i nie budzące zastrzeżeń wykonanie zamówienia potwierdzone musi być dokumentami
potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia - referencje.
Zmiana ww. warunku nie spowoduje dyskryminacji mniejszych Wykonawców, którzy mogliby
z powodzeniem wykonać należycie przedmiot zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy w obecnym kształcie.
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