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ZMIANA  1  

 

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 i 4a 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 zaj ęć pozalekcyjnych dla uczniów Zespołu 
Szkół Rolniczych w Namysłowie w ramach realizacji p rojektu pt. „Lepsza szkoła 
zawodowa – lepszym jutrem III -  (ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP                         
nr 210635-2012 z dnia 03.10.2012 r.). 
 
Odpowiedzi na zapytania dot. II Bloku tematycznego (informatyka):  
1. Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił posiłek dla osoby 
uczestniczącej w szkoleniu? 
Odp . Nie jest to szkolenie, ale zajęcia pozalekcyjne. Zamawiający nie wymaga aby 
Wykonawca zapewnił posiłek dla uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych 
2. Czy Zamawiający określa godziny, w których może się odbywać szkolenie w dni 
robocze? 
Odp.  Nie jest to szkolenie, ale zajęcia pozalekcyjne. Zamawiający określił w wymaganiach 
kiedy mogą odbywać się zajęcia pozalekcyjne „w danym dniu nie może być więcej niż 3 
godziny zajęć”. Zajęcia pozalekcyjne muszą kończyć się najpóźniej o godzinie 18:00. 
3. Czy szkolenie jest finansowane ponad 70% ze środków publicznych/unijnych? 
Odp.  Nie jest to szkolenie, ale zajęcia pozalekcyjne. Zajęcia pozalekcyjne organizowane 
są w ramach realizacji projektu „Lepsza Szkoła Zawodowa Lepszym Jutrem III” który jest 
finansowany ze środków EFS w 85%. 
4. Czy Zamawiający wymaga, aby ubezpieczyć uczestników szkolenia od następstw 
NNW? 
Odp.  Nie jest to szkolenie, ale zajęcia pozalekcyjne. Zamawiający nie wymaga od 
Wykonawcy aby ubezpieczał uczniów uczestniczących w zajęciach  pozalekcyjnych od 
następstw NNW. 
5. Czy Zamawiający określa liczbę uczestników w szkoleniu? 
Odp . Nie jest to szkolenie, ale zajęcia pozalekcyjne. Zamawiający sam rekrutuje uczniów 
uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych. Planowana liczba uczniów uczestniczących 
w tym roku w zajęciach pozalekcyjnych wynosi 30. 

 
Przewodnicz ący Zarz ądu 

 
Julian Kruszy ński  


