
 

 

 

     Warszawa, 19.08.2019 r. 

 

 

 

 

Do Wykonawców 

 

dotyczy:  postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne - Świadczenie usług 

szkoleniowych w ramach Projektu: Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej (I 

Stopień - Zarządzanie Operacyjne) - międzynarodowy program podnoszenia kompetencji 

zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej. 

OWAP.BA.260.15.2019. 

  

Szanowni Państwo! 

 

   Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, jako Zamawiający w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, przekazuje 

treść zapytań złożonych do treści Ogłoszenia, wraz z udzielonymi odpowiedziami: 

 

Pytanie 1: 

 Proszę o zweryfikowanie zapisów Ogłoszenia w pkt. V.2.b w korelacji z  pkt XII.5  jednocześnie 

wnioskujemy o wydłużenie terminu składania ofert w związku z niejasnościami wynikającymi z 

powyższej nieścisłości. 

  

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający informuje, że punkt V.2.b dotyczy warunków udziału w postepowaniu odnoszących się 

do trenera. Natomiast w pkt XII.5 zostały opisane kryteria wyboru i punktacja dot. posiadania wiedzy i 

doświadczenia opisanego w pkt V.1.a i V.1.b. 

Zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert. 

 

Pytanie 2: 

Prosimy również o podanie kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie każdej części 

zamówienia. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia następujące kwoty: część I – 

38 400,00 zł brutto; część II – 9 600,00 zł brutto; część III – 19 200,00 zł brutto; część IV – 19 200,00 

zł brutto. 



 

 

 

Pytanie 3: 

Prosimy także o informację, czy w wykazie doświadczenia chodzi o 3 szkolenia (np. realizowane dla 

jednego i tego samego podmiotu, w ramach jednej umowy) czy o 3 umowy szkoleniowe z 3 różnymi 

wykonawcami? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

W wykazie należy wskazać co najmniej 3 szkolenia (umowy), które mogą być świadczone dla jednego 

Zamawiającego ale na podstawie trzech różnych umów. 3 szkolenia dla jednego Zamawiającego w 

ramach jednej umowy traktowane są jako jedno szkolenie. 

 

 

 

 

 

 


