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Tuchów, dnia 24marca 2020 r. 

 

 

Wykonawcy 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn. Wyłonienie specjalistów do obsługi projektu 

MISTRZOWIE w ZAWODZIE II   

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych zamawiający przekazuje treść pytań bez ujawniania źródła zapytania  

wraz z wyjaśnieniem, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia: 

Pytanie 1: 

„Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie zawiera wszystkich załączników (brak 2-4) 

proszę o skazanie lub przesłanie załączników”. 

Odpowiedź na pytanie 1: 

Kontrola poprawności na kilku komputerach technicznej sprawności funkcjonowania strony 

nie potwierdziła wskazanej uwagi o braku zawieszenia załączników. Wszystkie załączniki 

postępowania są na stronie i otwierają się. Strona jest na bieżąco monitorowana. 

 

Pytanie 2: 

„Czy w związku z obecną sytuacją podtrzymują Państwo warunek składania osobiście ofert ? 

Czy można przesłać ofertę mailowo ?” 

Odpowiedź na pytanie 2 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie (ul. Reymonta 19, 33-170 Tuchów), 

w sekretariacie szkoły w terminie do dnia 30 marca 2020 r. do godz. 11.00" 

Zamawiający w SIWZ wskazał możliwość złożenia oferty osobiście, za pomocą 

operatora pocztowego lub posłańca. Zamawiający nie ograniczył złożenia oferty 

wyłącznie do osobistego złożenia. Zamawiający wyjaśnia także, że pojęcie 

„operatora pocztowego” jest regulowane odrębnymi przepisami i nie ogranicza 

Wykonawcy możliwości złożenia oferty za pomocą dowolnego operatora 

pocztowego. 
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Pytanie 3: 

„Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie zawiera istotnego elementu jakim jest 

wniosek o dofinansowanie. Brak wniosku powoduje, że opis przedmiotu zamówienia jest 

niekompletny i nie pozwala na poprawną ocenę zakresu zamówienia. Sugeruje to także, że 

niniejsze postępowanie ma charakter czynności pozornej.” 

 

Odpowiedź na pytanie 3 

"Przedmiotem postępowania jest nabór na stanowiska, które zdaniem Zamawiającego 

zostały precyzyjnie określony w zakresie merytorycznym i czasowym oraz miejsca 

wykonywania czynności. Zamawiający zaznacza, że zgodnie z przepisami Pzp wniosek  

o dofinansowanie nie jest obligatoryjnym elementem ani specyfikacji ani ogłoszenia  

o zamówieniu. Zamawiający wskazał zakres pracy, warunki oraz minimalny czas jaki 

Wykonawca musi poświecić na realizację danej części. Zamawiający nie widzi podstaw do 

udostępniania w ramach opisu przedmiotu zamówienia wniosku o dofinansowanie. W ocenie 

Zamawiającego opis jest jednoznaczny i niedyskryminujący. 

 

Z poważaniem 

(-) 

…………………………………….. 

mgr  inż. Bogusław Harańczyk 

dyrektor CKZiU w Tuchowie 


