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ZMIANA 1 
 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zmianami), w związku 
z zapytaniami Wykonawcy, udziela się wyjaśnień do SIWZ  - przetarg nieograniczony na: 
Przeprowadzenie kursów dla uczniów szkół zawodowych  w ramach realizacji 
projektu Pt. „Lepsza szkoła zawodowa – lepszym jutr em III” (ogłoszenie o zamówieniu 
zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.02.2013 r. pod 
numerem 25851-2013). 
 

I Odpowiedzi na zapytania: 

1. Proszę o uwzględnienie proponowanych zmian w ogłoszeniu do zamówienia pkt 
8.2 wiedza i doświadczenie: 
Jest; 
załączy dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, a w szczególności: 
- dla kursu obsługi wózków widłowych  (zadanie nr 1 i 15) z zakresu kursów obsługi 
wózków widłowych za minimalną kwotę brutto wynoszącą 10.500,00 zł każda, z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat, wykonania i odbiorców, 
- dla kursu baristerskiego  (zadanie nr 2 i 16) z zakresu kursów baristerskich za 
minimalną kwotę brutto wynoszącą 7.500,00 zł każda, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat, wykonania i odbiorców, 
- dla kursu koparko-ładowarki  (zadanie nr 4) z zakresu kursów koparko-ładowarki za 
minimalną kwotę brutto wynoszącą 24.000,00 zł każda, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat, wykonania i odbiorców, 
- dla kursu wiza żu (zadanie nr 7 i 14) z zakresu kursów wizażu za minimalną kwotę 
brutto wynoszącą 4.500,00 zł każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat, 
wykonania i odbiorców, 
- dla kursu florystyka i bukieciarstwo (zadanie nr 9) z zakresu kursów florystycznych 
i bukieciarskich za minimalną kwotę brutto wynoszącą 10.000,00 zł każda, z podaniem 
ich wartości, przedmiotu, dat, wykonania i odbiorców, 
- dla kursu obsługi kombajnu  (zadanie nr 10) z zakresu kursów obsługi kombajnu za 
minimalną kwotę brutto wynoszącą 9.000,00 zł każda, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat, wykonania i odbiorców, 

Wnoszę o zmiany dotyczące urealnienia kwot referencji na poszczególne kursy. 
W ostatnim roku kalendarzowym kwoty realizowanych kursów znacznie spadły w 
stosunku do lat poprzednich, a tym samym referencje za należyte wykonanie tych 
szkoleń odbiegają od zamieszczonych w ogłoszeniu. Mając powyższe na uwadze 
proponujemy aby zawartą w referencjach wartość usługi urealnić do stanu rynkowego, 
a tym samym obniżyć do: 
 - dla kursu koparko-ładowarki  (zadanie nr 4) z zakresu kursów koparko-ładowarki za 
minimalną kwotę brutto wynoszącą 20.000,00 zł  
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- dla kursu florystyka i bukieciarstwo (zadanie nr 9) z zakresu kursów florystycznych 
i bukieciarskich za minimalną kwotę brutto wynoszącą 9.000,00 zł , 
- dla kursu obsługi kombajnu  (zadanie nr 10) z zakresu kursów obsługi kombajnu za 
minimalną kwotę brutto wynoszącą 5.500,00 zł. 
Odp. Zamawiaj ący nie dopuszcza zaproponowanych w pytaniu rozwi ązań. 
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