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Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Wyjaśnienie treści SWZ
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
art. 275 ust. 1 ( podstawowym bez negocjacji ) ustawy PZP o wartości zamówienia poniżej
progów unijnych pn,, Szkolenia grupowe osób bezrobotnych z zakresu ,,Pakiet office poziom
podstawowy” finansowane ze środków Funduszu Pracy”.
Do Zamawiającego tj Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu wpłynął wniosek o wyjaśnienie
treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej także ustawą, Zamawiający jest
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłoczne, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do
zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie
z zapisami art. 284 ust. 6 treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez
ujawniania źródła zapytania na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Wobec
powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1
Proszę o informację na temat szkolenia grupowego osób bezrobotnych z zakresu " Pakiet Office
poziom podstawowy" czy jest możliwość podziału na grupy.
Odpowiedz na pytanie nr 1
Zamawiający potwierdza, że jest możliwość podziału uczestników na grupy co zostało określone
w załączniku nr 2 do SWZ - Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w tabeli w wierszu
pn Program szkolenia w pkt 2, który brzmi ,,Wykonawca zobowiązany jest do zdiagnozowania
potencjału uczestników i zakwalifikowania ich do poszczególnej grupy ze względu na poziom
umiejętności. Dopuszcza się prowadzenie kursu dla kilku grup w tym samym czasie szkolenia”.
Pytanie nr 2
Zwracam się z zapytaniem czy szkolenie dla 30 osób ma odbyć się w jednej grupie szkoleniowej
czy z podziałem na 3 grupy po 10 osób.
Odpowiedz na pytanie nr 2
Szkolenie może odbyć się w jednej lub kilku grupach w zależności od zakwalifikowania przez
Wykonawcę uczestników do poszczególnej grupy ze względu na poziom umiejętności.
Dopuszcza się prowadzenie kursu dla kilku grup w tym samym czasie szkolenia.
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Pozostałe zapisy treści SWZ nie ulegają zmianie, termin złożenia ofert również nie ulega
zmianie.
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