
 

 
 

 

MCPS.PSN/PL/072-14/19    Warszawa 24 października 2019 r. 

 

 

 

 

Wszyscy Wykonawcy 

  

 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie art. 138g w zw. z art. 138n pkt 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na 

„DWUDNIOWE WARSZTATY W ZAKRESIE PRZYGOTOWYWANIA OFERT I ROZLICZANIA 

DOTACJI” (znak sprawy MCPS.PSN/PL/072-14/19). – udzielono odpowiedzi zgodnie z art. 38 ust. 

2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z 

późn. zm.).  

 
Pytanie nr 1 

„(…) z formularza ofertowego jak i wzoru umowy wynika, że będą rozliczać Państwo szkolenie na 

podstawie rzeczywistej liczby uczestników, będę wdzięczna za informację jaką minimalną liczbę 

osób zamierzają Państwo zgłosić na szkolenie? 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Zamawiający zwraca uwagę, na treść punktu 5 załącznika nr 1 do IWZ (Opis Przedmiotu 

Zamówienia), który stanowi, iż „W warsztatach planuje się udział 60 uczestników - przedstawicieli 

organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na rzecz 

seniorów." Zgodnie natomiast z postanowieniami § 2 ust. 2 załącznika nr 2 do IWZ (Wzór umowy) 

„Zamawiający, nie później niż 6 dni roboczych przed planowanym terminem warsztatów, prześle 

Wykonawcy na jego adres wskazany w § 3 ust. 2 imiona i nazwiska osób zrekrutowanych, wraz z 

informacją o korzystaniu przez te osoby z noclegu oraz z transportu." Wobec powyższego 

Wykonawca winien skalkulować swoją ofertę biorąc pod uwagę powyżej wskazane zapisy. 

Pytanie nr 2 

„Dodatkowo zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie szacunkowego budżetu jaki Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz informację czy szkolenie finansowane 

będzie w całości ze środków publicznych i w związku z tym będzie zwolnione z podatku VAT”  
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Odpowiedź na pytanie nr 2 

Zgodnie z art. 96 ust. 2 i 3 ustawy Pzp załączniki do protokołu postępowania, takie jak dokumenty 

zamawiającego (tu dokumenty dotyczące szacowania wartości zamówienia), są udostępniane po 

wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. W związku z powyższym 

Zamawiający na obecnym etapie postępowania nie jest zobowiązany do podania szacunkowej 

wartości zamówienia.  

Zamawiający odnosząc się natomiast do drugiej części pytania dot. Sposobu finansowania 

szkolenia, informuje, iż niniejsze szkolenie w całości będzie finansowane ze środków publicznych.  

 

 

Przewodniczący komisji 

/--/ 

Barbara Krupa 

 


