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Brzeźnio, dn. 12.03.2012r. 

 
Nz. GOPS.271.1.2012 

 

Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: 

„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” poprzez szkolenia i kursy zawodowe  

w ramach projektu „Galeria zmian” 
 

W myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 roku  

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający w odpowiedzi na pytania, które 

wpłynęły do Urzędu Gminy w Brzeźniu w dniu 08 marca 2012 roku przekazuje odpowiedzi. 

 
 
 

1. Czy w/w szkolenia komputerowe kwalifikują się do kategorii usług związanych  

z kształceniem zawodowym i przekwalifikowaniem zawodowym? 

 

Szkolenia komputerowe są zwolnione z podatku VAT 

 

 

2. Czy usługa szkoleniowa finansowana jest w min. 70% ze środków publicznych? 

 

TAK 

 

 

3. Zamawiający określił przedmiot zamówienia w zakresie części 1 jako usługę 

Indywidualnego oraz grupowego doradztwa zawodowego w wymiarze 215 godzin 

zegarowym dla uczestników projektu. Prosimy o sprecyzowanie, ile godzin doradztwa 

grupowego przewiduje Zamawiający oraz ile godzin doradztwa indywidualnego jest 

przewidziane dla każdego uczestnika. 

 

Doradztwo grupowe w zakresie aktywnego poszukiwania pracy: 

31 osób x 5 godzin zajęć indywidualnych = 155 godzin 

2 grupy x 30 godzin zajęć grupowych = 60 godzin 

Razem: 215 godzin 

 

Warsztaty z psychologii rozwoju osobowego: 

31 osób x 5 godzin zajęć indywidualnych = 155 godzin 

2 grupy x 30 godzin zajęć grupowych = 60 godzin 
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Razem: 215 godzin 

 

 

4. Czy Wykonawca powinien zapewnić wyżywienie dla uczestników szkolenia? Jeśli tak, 

w jakim zakresie? 

 

Wykonawca nie zapewnia wyżywienia dla uczestników szkolenia 

 

 

5. Czy możliwy  będzie wynajem Sali na potrzeby realizacji szkoleń w siedzibie 

Zamawiającego? Jeśli tak, jaki byłby koszt wynajmu? 

 

Tylko i wyłącznie udostępniamy salę dla zajęć z Doradztwa grupowego w zakresie 

aktywnego poszukiwania pracy oraz z Warsztatów z psychologii rozwoju 

osobowego. Salę udostępniamy bezpłatnie. 

 

 

W związku z zapytaniem, jakie wpłynęło do zamawiającego i udzielonymi odpowiedziami 

oraz potrzebą ich przeanalizowania Zamawiający przedłuża termin składania ofert  

o jeden dzień tj. do dnia 16 marca 2012 roku. 

 

 

 

Kierownik GOPS 

/-/ Anna Machała                                

                 Kierownik Zamawiającego 


